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Editorial 
 

O nono ano da REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA E 

HISTÓRIA ECONÔMICA inicia-se com seu exemplar de número 

30. Poucos periódicos na área no Brasil apresentam tal 

continuidade e longevidade, a qual se deve especialmente 

pela colaboração dos vários pesquisadores nas áreas de 

História, Economia e demais Ciências Sociais Aplicadas ao 

longo do período. As características mais finas da produção 

também nunca ficaram para trás: são artigos, transcrições de 

palestras e resenhas que espelham qualitativa e 

quantitativamente a produção em História Econômica e 

Economia Política no país. Nosso agradecimento especial aos 

leitores e colaboradores da REPHE, que são a principal razão 

de sua existência.  

O número 30 da REPHE inicia-se com o artigo de Aline 

Hara, Carlos Dias e Gilvan Guedes sobre a Bacia Hidrográfica 

do Rio Doce, abordando os aspectos de sua ocupação à sua 

importância no cenário atual do Estado de Minas Gerais. 

César Queirós aborda as questões trabalhistas e patronais em 

Porto Alegre no início do século XX.  José Antônio Herrera 

apresenta um estudo sobre os planos econômicos e a 

estatização da dívida externa brasileira entre 1974 e 1989. 

Mário Maximo discorre sobre o fracasso do chamado ―projeto 

liberal‖. Tiago Camarinha Lopes comenta, à luz da 

controvérsia entre Roberto Simonsen e Eugênio Gudin, 

questões referentes ao planejamento econômico brasileiro. 

Rafael Aubert Barros e Luiz Eduardo Simões de Souza 

apresentam um estudo sobre Manuel Correia de Andrade e a 

economia nordestina. Marcos Guedes Vaz Sampaio escreve 

sobre os capitais ingleses e a navegação a vapor na província 

da Bahia. Daniel Cardoso, Luiz Miranda, José Roberto Kassai e 

Luiz Carlos Marques dos Anjos apresentam os resultados de um 

estudo empírico sobre a qualidade patrimonial das empresas 

consideradas ―boas para trabalhar‖. Maria de Fátima Silva do 

Carmo Previdelli encerra este número, com uma resenha 

sobre o livro de Alasdair Blair, The European Union since 1945.  

Reiteramos os agradecimentos aos leitores e 

colaboradores da REPHE e convidamos à leitura de mais este 

exemplar. 
  

A Editora 
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Bacia Hidrográfica do Rio Doce: de sua 

ocupação à atual importância econômica no 

cenário estadual1  
 

Aline Marchesi Hora2 

Carlos Alberto Dias3 

Gilvan Ramalho Guedes4 

RESUMO 

Expedições portuguesas adentraram as terras de Minas Gerais nos 

séculos XVI e XVII em busca de riquezas, iniciando o processo de 

ocupação da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Marcado por 

relações de poder e atividades de bases extrativistas não 

sustentáveis, esse processo lançou as bases da economia mineira 

gerando simultaneamente elevado passivo ambiental. Este estudo 

de revisão bibliográfica tem por objetivo conduzir uma reflexão 

acerca do processo de ocupação da Bacia, destacando sua 

importância para a economia mineira e o atual passivo ambiental 

gerado pelo uso não sustentável de seus recursos naturais. Sua 

efetiva revitalização requer a implementação de ações baseadas 

numa gestão descentralizada e participativa, envolvendo os 

segmentos administrativos, empresariais e sua população. 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Ocupação. 

Degradação Ambiental. Revitalização. Políticas Públicas. 

ABSTRACT  

Portuguese expeditions had entered the lands of Minas Gerais state in the 

XVI and XVII centuries in search of riches, beginning the process of 

occupation of Doce River Basin. Marked by power relations and activities of 

unsustainable extractive bases, this process has laid the foundations of 

Minas Gerais state economy generating high environmental liabilities. This 

literature review aims to lead a reflection on the process of Basin 

occupation, highlighting its importance to Minas Gerais state economy and 

the current environmental liabilities generated by the unsustainable use of 

natural resources. Its effective revitalization requires implementation of 

actions based on a decentralized and participatory administration, 

involving administrative and business segments and its people. 

 

Keywords: Doce River Basin. Occupation. Environmental Degradation. 

Revitalization. Public Policy. 

                                                 
1 O presente trabalho é um recorte da pesquisa Representações Sociais das Comunidades de Galiléia e Tumiritinga com 
relação ao uso e conservação do Rio Doce, apoiada pela FAPEMIG, Processo Nº: APQ-01807-11. Texto enviado em 
12/11/2012 e aprovado em 02/03/2013. 
2 Bióloga. Mestranda em Gestão Integrada do Território pela Universidade Vale do Rio Doce. Bolsista do PAPG da FAPEMIG 
3 Doutor em Psicologia Social, Professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão Integrada do Território da Universidade 
Vale do Rio Doce. 
4 Doutor em Demografia, Professor Adjunto do Departamento de Demografia (CEDEPLAR) da Universidade Federal de Minas 
Gerais. 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, a ocupação da Bacia Hidrográfica do 

Rio Doce constituiu-se em um processo marcado por relações 

de poder. Os rios, sobretudo o Doce, exerceram papel 

significativo nesse processo que, por sua vez, fundava-se em 

práticas extrativistas não sustentáveis, que a princípio 

formaram a base da economia mineira. Dentre estas práticas 

citam-se a extração do ouro e pedras preciosas, da madeira e 

finalmente as atividades agropecuárias de baixa 

produtividade (GONÇALVES, 2006).  

Na atualidade, as atividades econômicas da Bacia que 

mais se destacam são a Agropecuária, Indústria, Mineração, 

Comércio, Serviços e Geração de Energia Elétrica.  Destas, o 

Setor Industrial possui expressiva relevância por abrigar 

importantes empreendimentos, tais como a ArcelorMittal Brasil 

(Companhia Siderúrgica Belgo Mineira e Companhia Aços 

Especiais de Itabira – Acesita), Usinas Siderúrgicas de Minas 

Gerais S. A. (Usiminas), Companhia Vale do Rio Doce (VALE 

S.A.) e a Celulose Nipo Brasileira S .A. (Cenibra), as quais 

contribuem para projetar a Bacia no cenário econômico 

mundial. 

Apesar de tratar-se de um território rico em recursos 

naturais e potencialmente econômico, evidencia elevada 

heterogeneidade entre os municípios que dele fazem parte. 

Embora algumas regiões, sobretudo a do Vale do Aço, 

tenham alcançado elevada expressão em suas atividades 

econômicas, grande parte dos municípios 

predominantemente sustentados pela agropecuária 

apresenta baixo Índice de Desenvolvimento Humano (PAULA, 

1997; FIRJAN, 2011). 
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Às desigualdades socioeconômicas que permeiam os 

municípios da Bacia sobrepõe-se ainda um grande passivo 

ambiental (COSTA, 1995; GONÇALVES, 2006). Este, reflexo de 

uma ocupação extrativista desordenada, fez com que a 

Bacia atingisse atualmente elevado estágio de degradação 

ambiental, abarcando problemas que vão desde a redução 

drástica da cobertura vegetal original e degradação dos solos 

à poluição e assoreamento dos seus rios. Esta situação a 

coloca como uma unidade territorial que merece atenção 

especial na elaboração de políticas públicas em prol de sua 

revitalização ambiental. 

O presente estudo tem por objetivo conduzir uma 

reflexão acerca do processo de ocupação da Bacia, 

destacando sua importância para a economia mineira e o 

atual passivo ambiental gerado pelo uso não sustentável de 

seus recursos naturais. Para isso, utilizou-se de revisão 

bibliográfica tomando como referência textos sobre a região 

do Rio Doce, dados do Censo Demográfico de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

documentos disponibilizados pelo Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce), Agência Nacional de 

Águas (ANA) e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). 

Embora a Bacia esteja localizada nos estados de Minas Gerais 

(MG) e Espírito Santo (ES), o enfoque será dado ao processo 

de ocupação da região correspondente ao Médio Rio Doce, 

localizada em MG. 
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AS BASES DA OCUPAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

DOCE 

Nos dois primeiros séculos da colonização portuguesa 

no Brasil, os rios firmaram-se como as principais vias de entrada 

para o interior. Na intensa cobertura vegetal das capitanias 

de Porto Seguro e Espírito Santo predominavam florestas 

tropicais que se apresentavam como obstáculos à 

colonização de novos ambientes. Estas, por ainda acolherem 

os índios, temidos em decorrência da fama de serem 

antropófagos, obrigaram os primeiros colonizadores a 

utilizarem os rios para penetrar e desbravar as terras que 

compunham a área abrangida pela Bacia. Em outros termos, 

avançar essas ―barreiras verdes‖ não significava apenas 

desbravar uma imensidão de copas de árvores de calibres 

diversos, mas, sobretudo, adaptar-se a um ambiente diferente 

e para o qual não estavam devidamente preparados. 

Neste cenário, o início da colonização do Sertão do Rio 

Doce5 esteve na dependência dos rios que fazem parte da 

Bacia. Segundo Espindola (2005), em meados dos séculos XVI 

e XVII, expedições portuguesas saíram de Porto Seguro e 

Vitória em busca de uma lendária Serra das Esmeraldas, 

entrando pelo Rio Doce, subindo o Rio Suaçuí Grande, até as 

serras interiores que dividem as Bacias Hidrográficas dos rios 

Jequitinhonha, Doce e Mucuri. Tratava-se de um conto 

indígena no qual se afirmava que esta Serra abrigava 

inúmeras riquezas aguçando, em consequência, a cobiça 

lusitana. A partir desta informação e dos sinais de pedras 

coradas encontrados na região nasceu a motivação que 

                                                 
5 A palavra “sertão”, de origem portuguesa, está fortemente presente no pensamento social e na literatura brasileira.  Foi 
utilizada, até o início do século XX, para indicar terras desconhecidas que somente poderiam ser devassadas pela audácia de 
novos conquistadores. “No romance Grande Sertão Veredas o sertão é do tamanho do mundo; é aonde manda quem é forte, 
quem tem astúcias; é o sozinho; é um sem lugar...” (ESPÍNDOLA, 2006:9) 
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perdurou por quatro séculos, atraindo às florestas do Rio Doce 

gerações de aventureiros, sempre na esperança de encontrar 

minerais, pedras preciosas e, principalmente, esmeraldas. O 

referido autor em sua obra Sertão do Rio Doce faz o seguinte 

comentário a respeito do Rio: 

Foi visitado por várias expedições que 

procuraram o ―campo das esmeraldas‖, ―serra 

resplandecente‖, ―esmeraldas dos Mares 

Verdes‖, entre outras designações para um 

lugar imaginário contendo riquezas e pedras 

preciosas (ESPINDOLA, 2005, p. 26). 

 

Em 1554, ocorreu oficialmente a primeira entrada no 

Sertão de uma expedição constante de 13 brancos e vários 

índios comandados por Francisco Bruza de Espinosa. Puderam 

constatar a diversidade da floresta, uma vez que as terras ao 

longo da Bacia, até então, não haviam sido exploradas pela 

ação do homem. Embora não tenha havido sucesso na 

descoberta de riquezas nesta primeira expedição, muitas 

informações foram coletadas a respeito do local, tais como 

presença de índios, indícios geológicos de ouro, prata, dentre 

outros metais (ESPINDOLA, 2005). 

A floresta exerceu papel importante e, ao mesmo 

tempo, dicotômico no processo de colonização. Por um lado, 

foi tida como fonte de incontáveis riquezas, sendo atribuídas a 

ela as dificuldades de localização dos minerais preciosos. Se 

não eram encontrados, certamente estariam escondidos em 

suas veredas. Por outro, passou a ser vista como esconderijo 

dos gentios inimigos, como eram denominados os índios, e das 

―pragas‖ causadoras de doenças, como a malária, a varíola e 

a febre amarela. No estudo desenvolvido por Silva (2006) 

denominado ―Junta de Civilização e Conquista dos Índios e 

Navegação do Rio Doce: fronteiras, apropriação de espaços 
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e conflitos (1808-1814)‖, este se refere à floresta como sendo 

um grande paradoxo por ser fonte de vida e de morte. Vida 

por prover riquezas; morte pelos ‗ares insalubres‘ e brejos 

pestilentos com mosquitos transmissores de febres letais. A este 

último somou-se ainda o temido índio Botocudo, tido como 

antropófago, mesmo que essa prática não tenha sido 

efetivamente comprovada (ESPINDOLA, 2005).  

Em 1573 Fernandes Tourinho comandou uma nova 

expedição, com maior expressão, constante de 400 homens 

em barcas saídas de Porto Seguro, entrando por São Mateus 

com destino ao Jequitinhonha, tendo encontrado pedras 

coradas nas serras interiores (ESPINDOLA, 2005). 

A partir de então, o Rio Doce passou a ser navegado 

por expedições portuguesas em busca de ouro e pedras 

preciosas. Iniciava-se, assim, o processo de ocupação da 

Bacia. Processo este fortemente marcado por relações de 

poder que geraram violência, ganância e, sobretudo, 

desencadearam na região atividades de bases extrativistas 

não sustentáveis, tendo esse rio exercido papel fundamental.  

ATIVIDADES EXTRATIVISTAS NÃO SUSTENTÁVEIS DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE  

 

Por quase dois séculos (XVI, XVII), os exploradores do 

território mineiro tiveram como principal objetivo localizar as 

Serras das Esmeraldas. Em meio à constante procura e ao não 

alcance desta meta, integrantes da expedição comandada 

por Fernão Dias descobriram, ao final do século XVII, os 

primeiros aluviões auríferos na região.  
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Com a descoberta da existência de ouro em 1698, as 

cabeceiras do Rio Doce começaram a ser amplamente 

povoadas. Os bandeirantes e os mineradores se fixaram na 

região criando os arraiais Ribeirão do Carmo e Vila Rica, 

posteriormente, reconhecidos como Mariana e Ouro Preto. 

Mais tarde, outros moradores se fixaram fazendo surgir novos 

povoados na região (SILVA, 1995). 

No início das atividades de mineração, a corrida do 

ouro provocou uma crise de fome, entre 1700 e 1701. Em seu 

estudo ―Mineração em Minas Gerais: passado, presente e 

futuro‖, Silva (1995) ressalta que tais atividades, cujo caráter 

predatório ganhava destaque na busca pelos minerais, 

promoveram violenta agressão ao ambiente. O desequilíbrio 

gerado causou desabastecimento e, consequentemente, 

ciclos de fome castigando os pioneiros da mineração. Para 

Espindola (2005), este fato desencadeou uma grande 

dispersão dos habitantes dos arraiais em direção ao interior 

das matas, tendo como mote a busca de alimentos para que 

fosse garantida a sobrevivência. 

No século XVIII, auge da extração aurífera, não se podia 

esperar das autoridades uma efetiva fiscalização das práticas 

mineradoras em prol da preservação ambiental. De forma 

similar, não se podia resguardar a vida daqueles que, 

escravizados, labutavam em favor da minoria dominante. Tal 

afirmativa é corroborada por Silva (1995, p. 01) em seu 

trabalho já referido ao fazer o seguinte comentário: ―As 

autoridades, como sempre, estavam ausentes nas funções de 

encaminhar soluções aos problemas, mas muito presentes na 

cobrança do quinto e na manutenção de seus privilégios 

corporativistas‖. 
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Neste cenário, o então possível enriquecimento pela 

descoberta do ouro contribuiu significativamente para dar 

maior visibilidade àquele território, que passou a receber 

grande fluxo de visitantes, forasteiros e clandestinos à procura 

de ouro e alimentos. Em decorrência, tornaram-se necessárias 

medidas de contenção desta colonização a fim de restringir a 

chegada de novos habitantes às terras de ―mato dentro‖ 

(floresta), fato este confirmado por Espindola (2005): 

No século do ouro a política oficial foi de 

severas restrições, mandando punir quem se 

estabelecesse na região e, especificamente, 

proibiu a navegação dos rios Doce e Cuité. [...] 

entre 1725 e 1758 foram expedidos atos régios 

proibindo a abertura de caminhos e a 

navegação fluvial, no intuito de evitar o 

extravio de ouro e diamante (ESPINDOLA, 2005, 

p. 305). 

 

Os rios que antes eram os principais canais de 

penetração e exploração tornaram-se, no século XVIII, 

instrumentos de manifestação de Poder dos governantes das 

Capitanias. A soberania dos governantes, por sua vez, fez-se 

manifestar a partir do controle da população que ocupava a 

Bacia do Rio Doce. O Rio Doce, natureza a partir da qual foi 

criado um território, tornou-se campo do Poder ao ser instituído 

como barreira/limite aos invasores e estrangeiros que 

almejavam adentrar as terras de Minas. Tal medida serviu 

como estratégia para evitar o furto do ouro, promovendo o 

enriquecimento das Capitanias e daqueles que dela se 

beneficiavam pelo uso do poder. 

Foi nesta época que os recursos naturais da Bacia 

começaram a ser devastados pelas atividades dos mineiros. 

Estes, de forma rudimentar, abriam as minas exaurindo delas 

todo ouro e pedras preciosas, passando em seguida para a 
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abertura de novas. As terras retiradas das minas e os minerais, 

que na época não se conheciam sua utilidade, eram 

lançados nos cursos d‘água mais próximos e nos próprios 

lençóis alcançados pela escavação. Por esta prática, deu-se 

início ao processo de degradação ambiental.  

Como resultado desta prática não sustentável ocorreu, 

por volta de 1780, o declínio da mineração. 

Consequentemente, surgiu a necessidade de compensar a 

queda da produção mineral e da arrecadação de impostos 

que era, até então, a base da economia. Além disto, surgiram 

preocupações em proporcionar um local o mais seguro 

possível para a expansão das fronteiras das Capitanias 

obtendo novas fontes de renda (SILVA, 2007). Espíndola (2006, 

p. 8), em estudos relacionados ao Sertão do Rio Doce, faz o 

seguinte comentário: 

[...] com o declínio do ouro, particularmente, 

entre o último quartel do século XVIII e a 

primeira metade do XIX, a região foi vista 

como alternativa para a crise, ou seja, o 

controle sobre os rios agora deveria servir a um 

processo de territorialidade, dando-lhe um uso 

que possibilitasse produzir riquezas e aumentar 

as rendas do Estado. Na primeira metade do 

século XIX, a navegação fluvial, o acesso ao 

mercado mundial, a incorporação de território 

de floresta e a guerra aos índios ocuparam 

espaço significativo na pauta do governo 

central (de D. João VI, D. Pedro I e D. Pedro II) 

e dos governos de Minas e do Espírito Santo 

(ESPINDOLA, 2006, p. 8). 

 

Uma alternativa para obtenção de novos ganhos 

financeiros seria a navegação do Rio Doce para transporte de 

produtos com redução dos altos custos de frete cobrados na 

época. Tal medida estreitaria ainda mais as relações políticas 

e econômicas entre os estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo. Além dos custos, a redução do tempo de transporte de 
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mercadorias poderia viabilizar o comércio daquelas que, na 

época, não tinham mercado em decorrência dos baixos 

valores em relação ao frete, tais como o milho e o feijão 

(ESPINDOLA, 2005). 

Com o declínio da mineração, a política de 

restrição começou a mudar, como consta da 

carta de D. Rodrigo José de Menezes, ex-

governador de Minas Gerais (1780-1783), 

escrita ao capitão-mor do Espírito Santo, 

comunicando que o vice-rei não via 

inconveniente em serem ocupadas as terras 

do rio Doce (ESPINDOLA, 2005, p. 306). 

 

O Rio Doce surge agora como um trunfo de poder. Em 

relação ao poder, Raffestin (1993, p. 58) explica que este visa 

o controle e a dominação sobre os homens e sobre as coisas. 

Com base neste Poder, cada organização procura reforçar 

sua posição obtendo trunfos suplementares, de tal modo que 

possa pesar mais que outras na competição [...]. Obter trunfos 

suplementares não significa, de modo algum, ―possuí-los‖ ou 

―dominá-los‖. Simplesmente pode se tratar de exercer um 

controle que permita prever, ter acesso, neutralizar, conforme 

a possibilidade de integrá-los nesta ou naquela estratégia. O 

governo das capitanias que, a priori, utilizou-se do rio como 

fonte de coerção e dominação territorial, agora vê a sua 

navegação como uma estratégia para a ocupação do 

Sertão e reestabelecimento da economia local frente ao 

declínio da extração mineral.  

Segundo Espindola (2005), em 1800 se deu a primeira 

tentativa para efetivar a navegação do Rio Doce, sob o 

comando do governador da capitania do Espírito Santo, 

Antônio Pires da Silva Pontes. Iniciou-se, então, na primeira 

metade do século XIX, um processo de incentivo à ocupação 

deste território, com ações que envolviam desde a ―guerra 
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ofensiva aos Botocudos‖ a incentivos financeiros e fiscais aos 

interessados em fixar residência na região. Outras iniciativas 

também foram oferecidas por D. Pedro I para a agricultura e o 

comércio, entretanto, os subsídios fornecidos não alcançaram 

os resultados esperados. 

Mesmo com a liberação do rio à navegação com 

investimentos altos do Estado, a prática efetivamente não 

ocorreu. Acreditavam que era pelo fato do desinteresse dos 

espírito-santenses em assumir a prática, uma vez que os seus 

habitantes viviam da pesca nos oceanos e dos grandes 

lagamares e lameirões, que acompanham a costa, além do 

fato de as matas estarem infestadas pelos índios Botocudos 

(ESPINDOLA, 2005, p. 309). Como explicitado, estes índios 

representavam um obstáculo aos interesses lusitanos, sendo 

atribuído a eles parcela de culpa pelo desinteresse de 

terceiros em ocupar as regiões de Minas. Tais nativos tinham 

uma organização social intimamente imbricada às questões 

naturais. O modo como viviam expressava harmonia na 

apropriação dos recursos, contrariando o caráter extrativista 

predatório empregado pelos portugueses. 

Em função disso, foi expedida a Carta Régia de 1808 

declarando guerra aos Botocudos. Os embates marcaram a 

disputa de um ambiente que, a princípio, pertencia às tribos 

indígenas, causando praticamente o extermínio em massa 

não só dos indivíduos deste grupo, mas de seus costumes, seus 

ritos e sua cultura. 

A partir do momento que a fronteira de 

colonização ia se alargando, tomando novas 

áreas, as comunidades indígenas viam seu 

modo de vida e sua relação territorial serem 

destruídas. [...] o colonizador começava a 

romper o equilíbrio social e territorial. 

Desestruturadas as relações, além de terem de 
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enfrentar o colonizador branco, as 

comunidades indígenas também se deparam 

com os conflitos entre elas pela posse e/ou 

exploração da parte do território ainda não 

conquistado e ocupado (SILVA, 2012, p. 4). 

 

Além da guerra ofensiva aos Botocudos, dentre os 

principais investimentos e incentivos do Estado à ocupação 

do Sertão, destaca-se ainda a concessão de sesmarias, com 

distribuição de terras a quem quisesse ocupar aquela região, 

dando aos pobres mantimentos para se estabelecerem no 

novo território (ESPINDOLA, 2005). 

Esgotadas as reservas auríferas, as atividades que 

mantinham as relações econômicas locais basearam-se na 

agricultura de subsistência e pecuária. Numa visão extrativista, 

o governo designava homens de ciência para identificar 

produtos naturais que pudessem ser aproveitados 

comercialmente. A este título, Espindola (2005, p. 88) faz o 

seguinte comentário: ―As autoridades não estavam 

interessadas na botânica, na zoologia, na geologia, mas no 

descobrimento de novas fontes de rendimento‖. 

Nas primeiras décadas do Século XIX, ocorreram 

mudanças significativas no Brasil, desde a transferência da 

Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, a Independência e a 

expansão das exportações de café. Livre do pacto colonial, a 

economia brasileira pôde comercializar diretamente com o 

resto do mundo, consolidando-se o perfil econômico baseado 

na produção agrícola-mercantil escravista e na pecuária de 

corte e de leite.  Contudo, mesmo com a expansão da 

agricultura (algodão, cereais, cana-de-açúcar, café etc.), da 

indústria têxtil e da pecuária, estas atividades não foram 

suficientes para compensar a queda da demanda provocada 

pelo declínio da atividade mineradora (ESPINDOLA, 2005).  
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A estagnação econômica pairava no ar e abria-se 

novamente espaço para a crise. A almejada conquista do 

Sertão não se deu efetivamente pelo rio, mas pela construção 

da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) que gerou grandes 

expectativas para a economia da região. Por ela, seria 

possível a tão esperada ligação comercial entre Minas Gerais 

e Espírito Santo e, posteriormente, ao cenário mundial. Assim, a 

inauguração da EFVM em 1910 consolida a posição de 

entreposto comercial de Porto de Figueiras, hoje denominada 

Governador Valadares; e confere à cultura do café e à 

extração de madeira importância econômica cada vez mais 

destacada na região. Além disso, enseja a vinda de migrantes 

da própria região do Rio Doce, do Espírito Santo, da Bahia e 

de alguns estrangeiros de nacionalidade italiana, espanhola e 

siríaca, efetivando, definitivamente, a ocupação da região 

(CBHDOCE, 2012; SIMAN, 1988). 

Na década de 1930, a EFVM chega a Itabira, local de 

onde seria extraído em grande escala o minério de ferro a ser 

exportado via Porto de Vitória (CBHDOCE, 2012). Com a 

inauguração da Belgo Mineira em 1937 no município de João 

Monlevade, a chegada da Aços Especiais de Itabira (Acesita) 

no município de Timóteo em 1944 e a Usiminas em Ipatinga no 

ano de 1962, concretizou-se o processo de industrialização no 

Médio Rio Doce. A região, que passou a ser reconhecida 

como ―Vale do Aço‖, consolidou-se como um Polo Siderúrgico 

e ganhou relevância na história econômica de Minas Gerais 

(SOARES, 2002; PAULA, 1997; COSTA, 1995). 

Em resposta à consolidação deste Polo industrial, a 

região que, até então, encontrava-se praticamente 

desabitada, começou a receber um expressivo fluxo 
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migratório, sobretudo para as cidades de Ipatinga, Coronel 

Fabriciano e Timóteo, potencializando os esforços necessários 

para a construção da Rodovia Rio-Bahia, que viabilizou o 

transporte e trocas estaduais.  

A região do Vale do Aço ganhou notoriedade no 

cenário econômico por ter transferido o eixo de sua economia 

de setor primário para o setor secundário6 (SOARES, 2002). 

Embora este último setor também seja marcado por 

atividades extrativistas, a produção de bens intermediários lhe 

confere maior dinamismo, uma vez que a matéria-prima não 

se exaure na mesma proporção que os bens primários, como 

o ouro e a madeira. Essa região de Minas Gerais evoluiu 

significativamente e mantém maior potencial econômico que 

a região do Vale do Rio Doce. Contudo, de maneira similar, a 

contrapartida para o desenvolvimento nestas regiões foi a 

supressão das florestas e, consequentemente, a redução da 

biodiversidade regional (GONÇALVES, 2006; ESPINDOLA, 2005).  

A região do Vale do Rio Doce teve o boom de seu 

desenvolvimento econômico concentrado no setor primário, 

sobretudo na extração da Mica, da Madeira e na Pecuária 

extensiva. A demanda de mão de obra destas práticas 

intensificou gradativamente o fluxo migratório do campo para 

a cidade, em busca de novas oportunidades de trabalho 

encontradas nas atividades extrativistas, sobretudo da mica e 

da madeira.  

                                                 
6 Uma das classificações mais correntes das atividades produtivas foi proposta por Colin Clark. Para Clarck, existem três 
setores básicos na economia de um país: o primário, o secundário e o terciário. O primário reúne as atividades agropecuárias 
e extrativas (vegetais e minerais), o secundário engloba a produção de bens físicos por meio da transformação de matérias-
primas, realizada pelo trabalho humano com o auxílio de máquinas e ferramentas, incluindo a produção fabril, a construção 
civil e a geração de energia, enquanto o terciário abrange os serviços de comércio, armazenagem, transportes, sistema 
bancário, saúde, educação, telecomunicações, fornecimento de energia elétrica, serviços de água e esgoto e administração 
pública. A importância relativa de cada um desses setores no produto total da economia de um país é bastante variável e 
determina o grau de desenvolvimento econômico de uma nação (SANDRONI, 1999). 
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A mica constitui-se num material isolante utilizado na 

fabricação de materiais elétricos e instrumentos de precisão 

que na época apresentava alto preço de mercado. Com o 

advento da 2ª Guerra Mundial a demanda por este mineral 

emergiu com grande intensidade, deflagrando a abertura de 

várias minas dessa matéria prima no Vale do Rio Doce. O 

domínio de sua exploração era feito por empresas norte-

americanas para fomentar a indústria bélica na Guerra 

(AMORIM, 2007). Em meados dos anos 1960, findada a Guerra 

e com o surgimento de novos produtos mais avançados que a 

mica, este mineral acabou por ser gradativamente substituído:  

A partir de 1960, a produção de mica cai em 

queda livre, registrando-se, no final dessa 

década, uma produção bastante irrisória. O 

refluxo da atividade extrativa da mica teve 

consequências sérias para a economia local, 

com redução do número de empregados de 

cerca de 3.000 pessoas, nos anos 40, para 

cerca de 500 empregos, no início da década 

de sessenta. Além dos empregos diretos, a 

queda da demanda no mercado atingiu, 

fortemente, as centenas de famílias que 

trabalhavam a mica em suas próprias casas 

(ESPINDOLA, 1999, p. 30). 

 

Concomitantemente à extração da mica, destacavam-

se ainda as atividades de extração do mineiro de ferro para o 

setor ferroviário e de beneficiamento da madeira, cujo auge 

também se concentrou nos anos 1940 e 1950, representando 

a principal atividade de todo o médio Rio Doce (ESPINDOLA, 

2005). A demanda por madeiras ora para exportação, ora 

para atendimento às serrarias que foram sendo instaladas ao 

longo da Bacia, e ora para produção do carvão vegetal para 

as siderúrgicas, se intensificava e avançava à floresta tropical 

característica da região mineira. 
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Como consequência da extração madeireira, as matas 

foram gradativamente substituídas por áreas de pastagem. 

Avançando o desmatamento, imensas clareiras surgiam no 

interior da mata, favorecendo o estabelecimento de espécies 

exóticas7. Dentre as espécies exóticas emergentes neste 

processo, destaca-se o Capim Colonião. O Capim Colonião, 

cujo nome científico é Panicum Maximum, é uma gramínea 

exótica invasora originária da África. Essa espécie tem como 

característica a adaptabilidade a ambientes de pastagens, 

atuando como competidor em potencial das florestas. 

Beneficiava-se pelas constantes queimadas ocorridas na 

região, levando vantagem sob outras espécies no processo 

de sucessão. Em estudos sobre o Vale do Rio Doce, Dangelo 

(2002) alertava sobre o problema da introdução das espécies 

exóticas na região: ―O inadequado manejo das espécies 

exóticas e as queimadas ocasionaram a erosão e o 

consequente assoreamento do rio‖ (DANGELO, 2002, p.  56). 

Abriu-se com isso espaço para um novo dinamismo 

econômico a ser conquistado pela cultura pecuária extensiva, 

com baixos investimentos, mas que caracterizaria a economia 

regional do Vale do Rio Doce nas décadas seguintes. No 

entanto, a ausência de um manejo adequado dessas terras 

dava sinais de que a prática, tão expressiva naquele 

momento, não se sustentaria por muito tempo. Espindola 

(1998), em seu artigo A história de uma formação 

socioeconômica urbana: Governador Valadares, afirmou que 

a pecuária como base para a economia do Vale do Rio Doce 

foi ineficiente por não ter agregado novas técnicas, ou seja, 

                                                 
7 Em relação à espécies exóticas, a Resolução CONAMA nº 429, de 28 de fevereiro de 2011, em seu Capítulo II, Art.2º, 
apresenta a seguinte definição: § I - espécie exótica é qualquer espécie fora de sua área natural de distribuição geográfica; § 
II, espécie exótica invasora é aquela cuja introdução ou dispersão ameace ecossistema, hábitat, ou espécies e cause 
impactos negativos ambientais, econômicos, sociais ou culturais. 
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técnicas de manejos sustentáveis, tendo ficado restrita à 

simples exploração da capacidade dos solos. 

A retirada da vegetação que servia de proteção ao 

solo o deixava desnudo, sujeito às intempéries do ambiente, 

ocasionando intenso processo de erosão na região. O solo 

enfraquecido, desprotegido e com baixa produtividade 

agrícola impossibilitou o estabelecimento definitivo da prática 

pecuária como base para a economia regional. Não 

obstante, ainda como consequência da erosão, as terras que 

se desprendiam pela ação dos ventos e/ou das chuvas 

atingiam o leito dos rios, assoreando-os. O desconhecimento 

dos pecuaristas quanto a técnicas de proteção dos solos, 

associado ao mercado de exportação madeireira contribuiu 

para a drástica redução da cobertura vegetal da Mata 

Atlântica mineira. Atualmente, este bioma possui apenas 5% 

da cobertura original, tendo como principal remanescente o 

Parque Estadual do Rio Doce (MITTERMEIER, et al. 2006).   

Entre as décadas de 1950 e 1960, as práticas extrativistas 

não sustentáveis propiciaram a finalização da extração da 

madeira e da mica, deixando para a região um significativo 

passivo ambiental e social. Ambiental, pelas drásticas 

mudanças ocorridas no seu ecossistema que vão desde a 

redução da cobertura vegetal original e degradação dos 

solos à poluição e assoreamento dos rios. Social, pela 

ausência de atividades que pudessem absorver a mão de 

obra trazida às cidades em função das demandas produzidas 

pelas atividades econômicas exercidas na região. Estas, 

associadas à pressão antrópica originária da urbanização do 

Médio Rio Doce, atuaram como precursoras do atual estágio 

de degradação ambiental em que se encontra a Bacia. 
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Desde a década de 1970, os indicadores 

socioeconômicos regionais refletem esse cenário de passivos 

socioambientais, com recorrentes enchentes em função do 

assoreamento dos rios, da ocupação urbana desordenada, 

da estagnação da pecuária e do baixo dinamismo agrícola 

(ESPINDOLA, 2005; BORGES, 1991). Apesar dos grandes 

investimentos de capital na região, os indicadores de 

crescimento do PIB per capita e outros indicadores de 

desenvolvimento humano recentes revelam um padrão de 

ocupação e industrialização voltado para fora, com a 

população local obtendo poucos benefícios líquidos dessas 

atividades industriais (FIRJAN, 2011). Os baixos rendimentos 

limitam a capacidade de adaptação e resiliência das 

populações locais na medida em que mudanças ambientais 

sobrepõem-se à já grave situação urbana dos municípios da 

região (GONÇALVES, 2006). 

CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE 

Localizada na região Sudeste, entre os paralelos 17º 45‘ 

e 21º 15‘ de latitude sul e os meridianos 39º 30‘ e 43º 45‘ de 

longitude oeste, a Bacia Hidrográfica do Rio Doce insere-se na 

Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, possuindo uma área 

de drenagem de aproximadamente 83.431 km2. Sua extensão 

territorial recobre em maior proporção  (86,1%) a região 

centro-leste do Estado de Minas Gerais e em menor (13,9%), a 

região centro-norte do Espírito Santo, sendo, portanto, uma 

Bacia de domínio federal8 (COELHO, 2007).  

Seu rio principal é o Doce, formado pelos rios Piranga e 

                                                 
8 Conforme o Artigo 20, § III da Constituição Federal: “São bens da União: [...] os lagos, rios e quaisquer correntes de águas 
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os territórios marginais e as praias fluviais. 
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Carmo, cujas nascentes estão situadas nas encostas das serras 

da Mantiqueira e Espinhaço. Com 853 Km de extensão da 

nascente à foz, o Rio Doce nasce no município de 

Ressaquinha (MG), onde recebe o nome de Piranga, e 

deságua no oceano Atlântico, no povoado de Regência, 

município de Linhares (ES). Pela margem esquerda, tem como 

principais afluentes os rios: Piracicaba, Santo Antônio e Suaçuí 

Grande em Minas Gerais; Pancas e São José, no Espírito Santo. 

Pela margem direita, os rios Casca, Matipó, Caratinga-Cuieté 

e Manhuaçu em Minas Gerais; e Guandu no Espírito Santo 

(CBHDOCE, 2012). 

De acordo com suas características físicas, a Bacia se 

divide em três Regiões Fisiográficas distintas, sendo elas: Alto, 

Médio e Baixo Rio Doce. O Alto Rio Doce compreende área 

das nascentes até a confluência com o rio Piracicaba, nas 

proximidades da cidade de Ipatinga (MG); o Médio, da 

confluência com o rio Piracicaba até a divisa entre Minas 

Gerais e Espírito Santo; e o Baixo, da divisa entre Minas Gerais 

e Espírito Santo até a foz no Oceano Atlântico.  

Para facilitar a elaboração e execução de ações de 

gestão em prol de sua revitalização por meio do Plano 

Integrado de Recursos Hídricos (PIRH), esta Bacia foi 

subdividida em 9 Unidades de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos (UPGRs), ficando cada uma sob a 

responsabilidade de um Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) 

específico. Destas Unidades, seis localizam-se no Estado de 

Minas Gerais e três no Estado do Espírito Santo.  

As UPGRs do Estado de Minas são geridas por seis 

comitês já estruturados, sendo eles: D01 – Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piranga; D02 – Comitê da Bacia 
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Hidrográfica do Rio Piracicaba; D03 – Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio; D04 – Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Suaçuí; D05 – Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Caratinga; D06 – Comitê da Bacia 

Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu. Embora no estado do 

Espírito Santo inexistam subdivisões administrativas da Bacia do 

Rio Doce, as três UPGRs são geridas pelos Comitês das Bacias 

Hidrográficas do Rio Santa Maria do Doce, do Guandu e do 

São José. 

Figura 1: Mapa da Região Hidrográfica da Bacia do Rio Doce 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas 

O PIRH constitui-se em um substanciado relatório 

situacional da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Nele estão 

contidas informações a respeito do Diagnóstico da Bacia e o 
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Prognóstico dos Recursos Hídricos tendo sido avaliadas: a 

condição atual da qualidade da água, a disponibilidade 

hídrica e a projeção destas condições no cenário de 20 anos 

(2010 a 2030). Além destas informações, o plano define metas 

a serem alcançadas; contém estudo de viabilidade financeira 

com a descrição dos programas, projetos, ações a serem 

implementados e determina os atores envolvidos em cada 

processo. Sua elaboração norteada pela Lei 9.433/97, que 

institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, contou com a 

participação de representantes dos 10 comitês estruturados (7 

em MG e 3 no ES), bem como com diversos órgãos de gestão 

dos recursos hídricos, sendo eles: Agência Nacional de Águas 

(ANA), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).  

DINÂMICA POPULACIONAL E ECONÔMICA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE 

O Atlântico Sudeste (AS), Região Hidrográfica na qual a 

Bacia está inserida, é nacionalmente conhecido por seu 

elevado contingente populacional e pela importância de seu 

Setor Industrial. Em termos populacionais, no AS habitam 

aproximadamente 25,6 milhões de pessoas, o que 

corresponde a 15,1% da população do país, sendo 89,7% 

urbana. Tal contingente populacional sinaliza um problema de 

disponibilidade de água, pois, ao mesmo tempo em que 

apresenta uma das maiores demandas hídrica do País, possui 

uma das menores disponibilidades relativas de água (ANA, 

2012). 

Essa realidade ainda não se reflete integralmente na 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, cuja maior parte de suas sub-

bacias não apresenta problemas de disponibilidade hídrica. A 
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exceção se dá para as sub-bacias do Santa Maria do Doce, 

do Pancas e do Santa Joana, localizadas no ES, cujas 

demandas ultrapassam os limites outorgáveis. Situação mais 

preocupante é a da sub-bacia do Santa Joana. Nesta, a 

demanda hídrica ultrapassa não só os limites outorgáveis, mas 

a própria disponibilidade hídrica, sendo a vazão 

remanescente nula devido ao intenso uso de suas águas, 

sobretudo para a irrigação (IGAM, 2010). 

Embora a Bacia abarque 228 municípios, sendo 202 no 

estado de Minas Gerais (MG) e 26 no Espírito Santo (ES), o PIRH 

contempla os 211 municípios que possuem sede urbana 

localizada na área de abrangência da Bacia, sendo que 

destes, 191 pertencem a MG e 20 ao ES. Abrangendo uma 

população de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, a 

Bacia conta com uma taxa de urbanização de 69% (REIS, 

SILVEIRA & COSTA, 2010; IBGE, 2010). Entretanto, 35% (74) 

destes municípios possuem população rural superior à urbana, 

evidenciando o significativo papel da exploração 

agropecuária como fonte de renda para seus residentes 

(IGAM, 2010). Quanto à importância do contingente 

populacional, vale salientar que, dos 211 municípios, apenas 

14 possuem população superior a 50.000 habitantes, sendo 2 

(Linhares e Colatina) pertencentes ao ES, e 12 (Governador 

Valadares, Ipatinga, Itabira, Coronel Fabriciano,  Caratinga, 

Timóteo, Manhuaçu, João Monlevade, Viçosa, Ouro Preto, 

Ponte Nova e Mariana) a MG. Nestes municípios, a taxa média 

de urbanização é de 93% (COELHO, 2009; IBGE, 2010).  

A quase totalidade dos municípios contemplados pelo 

PIRH é de pequeno porte. Em decorrência disso, 37,7% 

(1.290.410) de sua população total (3.422.265) concentra-se 
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em apenas 12 municípios mineiros, a saber: Caratinga, 

Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, 

João Monlevade, Manhuaçu, Mariana, Ouro Preto, Timóteo, 

Ponte Nova e Viçosa (ANA, 2006; IBGE, 2010). Excetuando 

Itabira e Mariana, tais municípios, inclusive Linhares e Colatina, 

são considerados municípios polo, devido à grande 

importância econômica oriunda da arrecadação de ICMS e 

do Fundo de Participação dos Municípios (CBHDOCE, 2003).  

Conforme o Censo Demográfico de 2010, desses 

municípios, dois possuem população superior a 200.000 

habitantes: Governador Valadares (263.689 hab.) e Ipatinga 

(239.468 hab.) e se localizam à margem e próximo do Rio 

Doce, servidos por importantes canais de deslocamento, a 

EFVM e as rodovias federais (BR-116 e BR-381), o que os tornam 

polos dinamizadores da economia regional na Bacia 

(COELHO, 2009). Estudos sobre a Bacia sugerem que o 

adensamento populacional percebido nestes municípios foi 

decorrente da existência de um fluxo migratório em suas 

direções. Como resultado, tem-se uma tendência de 

diminuição populacional nos municípios com população de 

até 20.000 habitantes, que representam mais de 84% dos 

municípios contemplados pelo PIRH (IGAM, 2009; SOARES, 

2002). 

No que se refere ao desenvolvimento regional, pode-se 

dizer que a Bacia é um território heterogêneo e complexo. A 

este título, o relatório da Agenda Rio Doce destaca que, 

apesar de apresentar problemas socioambientais, é cheio de 

potencialidades econômicas e alternativas de 

desenvolvimento. Suas primeiras relações econômicas foram 

estabelecidas na origem do processo de sua ocupação, 
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quando a localização e extração predatória de suas riquezas 

naturais deram início à dinâmica econômica do território 

mineiro (CBHDOCE, 2003). 

Atualmente, desempenhando papel fundamental na 

economia mineira, tem como destaque as seguintes 

atividades: Agropecuária (reflorestamento, lavouras 

tradicionais, cultura do café, cana-de-açúcar, pecuária de 

leite e corte, suinocultura, hortifrutigranjeiros e cacau); 

Indústria (siderurgia, metalurgia, química, mecânica, 

alimentícia, álcool, têxtil, curtume, papel e celulose); 

Mineração (ferro, ouro, bauxita, manganês, rochas calcárias e 

pedras preciosas). Além destas, destacam-se ainda atividades 

relacionadas ao setor terciário (comércio e serviços de apoio 

aos complexos industriais) e geração de energia elétrica. 

No Médio Rio Doce, especialmente nos municípios de 

menor porte, a agropecuária constitui-se na principal 

atividade geradora de renda, emprego e ocupação de mão 

de obra, destacando-se o cultivo de milho, feijão, café, 

mandioca, cana-de-açúcar, banana e arroz (IGAM, 2009; 

CUPOLILLO, 2008). A agricultura, base para o sustento de 

diversas famílias residentes na Bacia, dentro de um contexto 

de estrutura fundiária concentradora da terra, apresenta 

baixos níveis de produtividade agrícola e uma dinâmica 

socioeconômica que contribui para o agravamento dos 

problemas hídricos e ambientais (CBHDOCE, 2003). 

No Setor Industrial, destaca-se a importância 

econômica da Bacia, dada sua relevância no cenário 

mundial. Abriga o maior complexo siderúrgico da América 

Latina, constituído pela ArcelorMittal Brasil (Companhia 

Siderúrgica Belgo Mineira e Companhia Aços Especiais de 
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Itabira – Acesita) e pela Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S. 

A. (Usiminas). Além disso, abriga ainda a maior mineradora a 

céu aberto do mundo, a Companhia Vale do Rio Doce (VALE 

S.A.) e a Celulose Nipo Brasileira S.A. (Cenibra), indústria 

produtora de celulose baseada no cultivo de Eucalipto 

(PAULA, 1997).  

Tais indústrias, ao longo do tempo, atingiram elevado 

nível de qualidade e produtividade. Atualmente, pela 

excelência alcançada, estão entre os maiores 

empreendimentos do mundo, desempenhando papel 

significativo em projetar o Brasil no cenário mundial por meio 

das exportações de minério de ferro, aços e celulose 

(CBHDOCE, 2012).  A partir de dados da Fundação João 

Pinheiro (2001), pode-se inferir que o PIB da Bacia do Rio Doce 

representa em torno de 15% do PIB do estado de Minas Gerais 

(estimado em 122 bilhões em 2001), sendo que somente o 

município de Ipatinga contribui com 5,4% daquele valor 

(CBHDOCE, 2012). 

No entanto, apesar da notável geração de capital na 

Bacia, este padrão de desenvolvimento econômico não 

aconteceu equitativamente em todos os municípios que dela 

fazem parte. Através do relatório Agenda Rio Doce, observa-

se um maior desenvolvimento das atividades econômicas 

concentrados em apenas algumas de suas áreas, como o 

Vale do Aço e na região de influência dos municípios de 

Governador Valadares, Caratinga, Colatina e Linhares. Os 

indicadores sociais e econômicos de uma parte significativa 

dos municípios da Bacia (cerca de 40%) mostram um quadro 

preocupante de desigualdade, em que quase uma centena 

deles é classificada como municípios pobres, apresentando 
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baixo Índice de Desenvolvimento Humano (FIRJAN, 2011; 

IGAM, 2010; CBHDOCE, 2003).  

Em 1997, a Fundação João Pinheiro destacou que, 

embora os municípios localizados na região do Vale do Aço 

estejam entre os maiores IDHs de Minas Gerais, dos dez 

municípios mineiros mais pobres, cinco localizam-se na Bacia 

do Rio Doce, sendo eles: São Sebastião do Rio Preto, 

Carmésia, Morro do Pilar, Serra Azul de Minas e Santa Efigênia 

de Minas (CBHDOCE, 2003). 

Em termos de potencial elétrico, a Bacia tem uma 

expressiva capacidade de geração de energia elétrica, que 

gira em torno de 4.055 MW, assim distribuídos: 320 MW 

instalados, 18 MW em construção, 282 MW em projetos 

básicos, 300 MW em estudos de viabilidade e 3.029 MW 

inventariados. Além destes, existe um potencial remanescente 

de 106 MW aproveitáveis por PCHs (IGAM, 2009; CBHDOCE, 

2012). 

O uso de energia proveniente de hidrelétricas é 

caracterizado como opção prioritária na matriz energética 

brasileira devido à grande disponibilidade de recursos hídricos 

do país, bem como por ser uma fonte de energia limpa. Neste 

sentido, a Bacia ocupa uma posição estratégica em relação 

ao aproveitamento do potencial hidrelétrico, apresentando 

significativos empreendimentos em operação e em diversos 

estágios de planejamento (IGAM, 2009). 

O processo de desenvolvimento urbano-industrial 

ocorrido na Bacia ao longo de sua formação territorial 

contribuiu para que, a partir da década de 1970, houvesse um 

aumento significativo da demanda de energia elétrica na 

região, sobretudo, no médio Rio Doce. Em decorrência, a 
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Bacia apresenta-se atualmente com o maior número de 

pequenas e médias barragens hidrelétricas (PCHs) em Minas 

Gerais (CUPOLILLO, 2008) 

Segundo dados da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANNEL) de 2009 e Secretaria de Estado de Meio-

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) de 2007 

constantes no PIRH, a Bacia do Rio Doce possui onze (11) 

usinas hidrelétricas (UHE) e vinte e uma (21) pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH) em operação. As usinas hidrelétricas na 

Bacia têm uma capacidade de geração de energia de 

1.116,5 MW, enquanto as PCHs têm uma capacidade de 

113,73 MW, totalizando 1.230,21 MW. Isto representa 1,6% da 

capacidade de geração de energia hidrelétrica instalada no 

País e 7,2% da capacidade do estado de Minas Gerais (IGAM, 

2010). 

Embora a produção de energia elétrica seja importante 

para a economia mineira, um aspecto relevante a ser 

destacado é que todos os barramentos localizados na Bacia 

do Rio Doce estão sujeitos a intenso e rápido processo de 

assoreamento, devido à atual  condição de degradação e 

erosão do solo (IGAM, 2009). Desta forma, torna-se necessária 

e urgente a implantação de programas que busquem reduzir 

a geração de sedimentos, de forma a atender 

satisfatoriamente os reservatórios existentes, bem como 

permitir a criação de novos dentro de uma política 

sustentável.  

CONCLUSÃO 

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce constitui-se em um 

território de fundamental importância no processo de 

desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais. 
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Contudo, sua ocupação foi marcada por atividades de bases 

extrativistas não sustentáveis que produziram um cenário de 

degradação ambiental cuja mudança depende de políticas 

agressivas capazes de viabilizar ações em prol de sua 

revitalização. 

Devido a sua importância econômica e aos impactos 

sofridos ao longo da história, a Bacia tem sido alvo de vários 

estudos que englobam os mais diversos aspectos: sociais, 

ambientais, econômicos e culturais. Tais estudos, sobretudo 

aqueles de caráter interdisciplinar, são fundamentais para 

compreender as tramas que envolvem a complexidade desta 

unidade territorial, bem como do estado da arte que serve de 

base para a elaboração de políticas públicas voltadas para 

sua revitalização. Isso é particularmente relevante 

considerando que os passivos ambientais e passivos sociais se 

reinforçam, expondo vários de seus habitantes a riscos para os 

quais não possuem claramente mecanismos de mitigação. A 

combinação de águas contaminadas, solos degradados, 

elevada urbanização e desigualdades socioeconômicas 

formam um imenso desafio para o estabelecimento de uma 

gestão sustentável para esta região. 

Para que o processo de revitalização da Bacia e a 

retomada do desenvolvimento sustentável sejam efetivos, não 

basta mobilizar os segmentos administrativos e empresariais. O 

sucesso deste empreendimento implica a participação da 

sociedade civil nas ações em prol de sua revitalização, 

através da mudança de atitudes e comportamentos pró-

ambientais, bem como da escolha de práticas sustentáveis 

com vistas à manutenção da Bacia na condição de território 

saudável. Em outros termos, neste processo de revitalização, 
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há que se priorizar políticas que promovam uma gestão 

descentralizada e participativa, levando em conta as 

realidades locais que afetam a Bacia em sua totalidade. 
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A classe patronal e as greves em Porto Alegre: 

o despertar de uma ação coletiva (1917-1919)1 
    

César Augusto B. Queirós2 

 

RESUMO 

 
Este artigo tem o objetivo de analisar as estratégias utilizadas pela 

classe patronal de Porto Alegre durante as grandes greves nos 

embates com o movimento operário organizado e suas associações 

nas grandes greves da Primeira República. Pretendo demonstrar 

que este período proporcionou um processo de tomada de ações 

coletivas e de um verdadeiro fazer-se da classe patronal, que 

passou a atuar de modo organizado nas negociações com os 

trabalhadores grevistas. 

 

Palavras-chave: Patronato, Greves, Movimento Operário  

 

ABSTRACT 

 
This paper aims to analyze the strategies employed by the Porto 

Alegre employer class during the First Republic strikes.  I intend to 

show that this period provided a process of taking collective action 

and make a real up the employer  class, which began operating in 

an organized manner in the negotiations with the striking workers. 

 

Keywords: Employers, Strikes, Labor Moviment 
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Ao longo da Primeira República, os confrontos entre o 

patronato e a classe operária organizada foram uma 

constante. As greves se sucediam com velocidade e 

dinâmica espantosas e, por mais que houvesse repressão da 

parte da força pública, parecia que esses movimentos nunca 

se extinguiriam3. O patronato porto-alegrense (e aqui nos 

referimos, em especial, aos proprietários de estabelecimentos 

industriais e manufatureiros), por sua vez, passou a adotar 

estratégias coletivas diante da erupção dessas mobilizações 

paredistas que teimavam em estourar na capital. Neste artigo, 

procurarei analisar as estratégias coletivas utilizadas pela 

classe patronal porto-alegrense para enfrentar o movimento 

operário organizado e suas associações durante as grandes 

greves da Primeira República. Darei ênfase à greve de 1919, 

visto que, durante esse movimento paredista, ao contrário das 

greves de 1917 e 1918, a maioria das reivindicações dos 

sindicatos classistas foi dirigida à classe patronal, 

transformando-a na principal interlocutora dos grevistas. Em 

1917 e 1918, talvez em virtude da influência da carestia 

provocada pelo cenário internacional conturbado, as 

reivindicações foram dirigidas prioritariamente ao governo do 

Estado. Tratava-se de uma disputa entre interesses 

evidentemente incompatíveis, durante a qual os patrões 

foram, gradativamente, organizando-se como classe a fim de 

enfrentarem o repertório de ações coletivas do operariado, 

repertório esse informado por uma longa tradição militante.  

Antes, contudo, vamos procurar entender quem eram 

os patrões em Porto Alegre naquela conjuntura e em que 

ramos atuavam, considerando que "os empregadores são um 

                                                 
3 Sobre as greves nesse período, ver QUEIRÓS, César Augusto Bubolz. Estratégias e Identidades: as relações entre governo 
estadual, patronato e trabalhadores nas grandes greves da Primeira República em Porto Alegre (1917-1919). Tese de 
Doutoramento. Porto Alegre: UFRGS, 2012. 
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ator central nos conflitos do trabalho‖, sendo, juntamente com 

o Estado, ―o adversário e o interlocutor privilegiado dos 

grevistas"4. 

O patronato em Porto Alegre: breve caracterização 

 

Nesta sessão, faremos uma breve caracterização da 

classe patronal de Porto Alegre no contexto das grandes 

greves da Primeira República com o objetivo de conhecer 

quem eram esses industriais ou empresários, destacando seus 

ramos de atuação e a mão de obra que empregavam. Não 

pretendemos, aqui, ressalve-se, fazer uma história da 

industrialização em Porto Alegre uma vez que outros trabalhos 

já se debruçaram justamente sobre esse ponto5.  

Inicialmente, cabe ressaltar que a industrialização em 

Porto Alegre, no início do século XX, possuía um caráter muito 

incipiente, com indústrias de baixa tecnologia, em geral 

manufaturas, empregando pouca mão de obra; eram os 

proprietários desses estabelecimentos, enfim, que faziam os 

embates com o proletariado durante as greves aqui 

estudadas, em um ―panorama industrial [...] 

quantitativamente dominado pelos pequenos 

estabelecimentos‖6. Apesar deste predomínio das unidades 

produtivas de pequeno porte, com baixa ou nenhuma 

utilização de maquinário, e escasso emprego de mão de 

obra, o desenvolvimento industrial no estado se deu ―pela 

progressiva tecnificação [sic] de algumas empresas líderes, 

                                                 
4 SIROT, Op. Cit., 2002, p. 201. 
5 Ver, por exemplo: PESAVENTO, Sandra Jatahy. A Burguesia Gaúcha: dominação e disciplina do trabalho. Porto Alegre: 
Mercado Aberto, 1988; SINGER, Paul. Desenvolvimento Econômico e Evolução Urbana (análise da evolução econômica de 
São Paulo, Blumenau, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife). 2ªed., São Paulo: Nacional, 1977. 
6 PESAVENTO, Op. Cit., 1988.  p. 20. 
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que se impuseram no mercado e se tornaram responsáveis 

pelo dinamismo do setor‖7.  

O patronato da capital, portanto, era composto por um 

considerável número de proprietários de pequenos 

estabelecimentos industriais e comerciais, e de um reduzido, 

mas significativo, número de empresas que apresentavam 

volumosa soma de capital investido; ampla utilização de 

maquinários, importados, sobretudo, da Europa; e 

considerável quantidade de mão de obra empregada. Em 

suma, de um lado, um grupo reduzido de empresas líderes, e, 

de outro, ―um grande número de pequenas empresas, com 

reduzido capital, caracterizadas pela presença do trabalho 

artesanal predominante frente a um quase inexistente número 

de máquinas‖8. Nesse sentido, Reichel salienta o fato de que  

ao se comparar os números referentes às medidas 

do capital e mão-de-obra empregados por 

unidade, verifica-se que a indústria do Rio Grande 

do Sul se apresentava formada por pequenas 

empresas com baixo volume de capital investido, o 

que permite concluir pelo seu baixo nível 

tecnológico e pela sua estrutura quase artesanal9.  

 

Na mesma linha, a respeito da estrutura produtiva do 

estado naquele período, Aravanis atesta  

a coexistência de dois ―tipos‖ básicos de espaços 

de produção, bem como, consequentemente, de 

dois ―tipos‖ de operários fabris, os artesãos ―das 

oficinas‖ e os operários ―das fábricas‖. É relevante 

nesta perspectiva também mencionar que, em 

alguns casos, conjugavam-se, em um mesmo 

espaço, o trabalho de cunho artesanal e o trabalho 

fabril. A partir de dados obtidos na documentação 

observei que, mesmo aquelas unidades produtivas 

com significativo nível tecnológico para a época, 

                                                 
7 Idem, p. 21. 
8 Ibidem, p. 19. 
9 REICHEL, Heloísa Jochims. A Industrialização do Rio Grande do Sul na República Velha. In: DACANAL, José H. e 
GONZAGA, Sérgius (Orgs.). RS: Economia e Política. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1979, p. 257. 
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como a Leal, Santos & Cia. (de Rio Grande), H. Ritter 

& Filhos e Neugebauer Irmãos (de Porto Alegre), 

vinham fazendo uso de oficinas, já que junto a estas 

funcionavam marcenarias, serralherias, funilarias, 

litografias, tipografias etc. Elas eram as responsáveis, 

na maior parte das vezes, por confeccionar os 

invólucros e caixas de armazenagem dos produtos 

fabricados. Observo ainda, nesta linha, que o 

operário ―envergador‖ da fábrica de móveis de 

Walter Gerdau claramente conjugava sua atividade 

de feição artesanal com o maquinário, ou seja, 

realizava um trabalho de cunho artesanal 

diretamente vinculado a uma produção altamente 

mecanizada10. 

 

A respeito da Fábrica de Pregos de João Gerdau e 

Filhos, Marcovitch confirma o caráter semiartesanal e o baixo 

grau de especialização da produção. Nesta fábrica, a 

―operação industrial em si era bastante simples. A matéria-

prima limitava-se ao arame que chegava da Alemanha em 

rolos de oitenta quilos. Depois de limpos para a retirada da 

ferrugem acumulada durante o transporte, eram 

encaminhados para as máquinas de fabricação de pregos, 

seguindo-se o controle de qualidade e o empacotamento‖11. 

O caráter artesanal ou semiartesanal da maioria dos 

estabelecimentos da capital contrastava com a 

mecanização existente em algumas empresas que contavam 

com sofisticado maquinário importado da Europa. A Fábrica 

Berta, por exemplo, de propriedade de Alberto Bins12, possuía 

instalações que, sob a ótica de um visitante, estavam 

                                                 
10 ARAVANIS, Evangelia. A industrialização no Rio Grande do Sul nas primeiras décadas da República. Revista Mundos do 
Trabalho, Porto Alegre: UFSC, v. 2, nº 3, 2010, p. 152. 
11 MARCOVITCH, Jacques. Pioneiros e empreendedores: a saga do desenvolvimento no Brasil. São Paulo: EdUSP, v. 2, 
2005, p. 274. 
12 Alberto Bins foi um dos industriais mais importantes de Porto Alegre. Era proprietário nos ramos da fundição (União de 
Ferros, Cofres Berta) e da estalagem (Estaleiro Bins). Foi o líder do Convênio dos Industrialistas, formado para negociar com 
os grevistas em 1906, tornando-se, depois, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre. Tornou-se Intendente 
Municipal após a morte de Otávio Rocha, em 1928, ano em que foi indicado pelo PRR para concorrer a esse posto. Sobre 
Alberto Bins, ver: FAUSEL, Erich. Alberto Bins: o merlense brasileiro. São Leopoldo: Rotermund & Cia. Ltda., s.d.; BAKOS, 
Margareth. Porto Alegre e seus eternos intendentes. Porto Alegre: EdiPUCRS, 1996; PESAVENTO, Sandra. O Imigrante na 
Política Rio-Grandense. In: DACANAL, José e GONZAGA, Sérgius (Org.). RS: Imigração e Colonização. Porto Alegre: 
Mercado Aberto, 1992. 
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―repletas de máquinas dos tipos mais modernos e custosos‖13. 

Uma descrição da Companhia Fiação e Tecidos Porto-

Alegrense14 informava que a ―fábrica tem 85 teares e 112 

outras máquinas, aperfeiçoadíssimas. Seu motor é da força de 

250 cavalos. Duas grandes caldeiras fornecem vapor para o 

motor e para todos os serviços da fábrica. Possui também a 

companhia, para consertos necessários nos seus maquinismos, 

oficinas de ajustadores e carpinteiros‖15. Constituía-se para a 

época retratada em um verdadeiro ―jardim industrial‖, com 

―vastas colmeias, onde os obreiros atuam febrilmente‖16. 

Esta progressiva mecanização da produção levava as 

empresas a produzirem cada vez ―mais e em melhor tempo, o 

que permitia à indústria equiparar-se, em termos de mercado, 

a concorrentes melhor aparelhados‖17. Tal desenvolvimento 

tecnológico era vigorosamente amparado em bases 

tayloristas, as quais pressupunham a valorização da 

otimização do tempo fabril, da aceleração da produção e da 

redução do número de operações18. Nesse sentido, por 

exemplo, a fábrica de Ernesto Neugebauer19 era dividida em 

dez seções: ―é a fábrica servida por 2 motores a vapor, que 

acionam 30 máquinas e 10 caldeiras próprias para a 

fabricação de confeitos. Além disso, há seções de 

cartonagem e funilaria, sendo esta última servida por um 

                                                 
13 LLOYD‟S, Reginald (Edit.). Impressões do Brazil no Século Vinte: sua história, seo povo, commercio, industrias e recursos. 
Rio de Janeiro: Lloyd's Greater Britain Publishing Company Ltda, 1913, p. 814.  
14 Inaugurada em 6 de agosto de 1891, com o capital de Rs. 1.600:000$000, foram seus incorporadores os srs. Manoel Py, 
Antonio Chaves Barcellos, Nogueira de Carvalho & Cia., Antonio José Gonçalves Mostardeiro e o Banco da Província do Rio 
Grande do Sul. A empresa era administrada por três diretores, eleitos de dois em dois anos. 
15 LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 814. 
16 Revista Máscara, Porto Alegre, 1922. Apud PESAVENTO, Op. Cit., 1988, p. 39. 
17 PESAVENTO, Op. Cit., 1988, p. 21. 
18 Pesavento, analisando alguns textos publicados na imprensa gaúcha, mostra a nítida influência dos preceitos tayloristas 
sobre o empresariado local. PESAVENTO, Op. Cit., 1988, p. 23. Sobre Taylor e sua doutrina, ver RAGO, Luzia Margareth; 
MOREIRA, Edmundo E. P. O que é Taylorismo? São Paulo: Brasiliense, 1984. 
19 A firma de Ernesto Neugebauer foi fundada em 1891 pelos irmãos Neugebauer com o nome de Neugebauer Irmãos e 
Gerhardt. Após a saída de Fritz Gerhardt, passou a chamar-se Neugebauer & Irmãos e, por fim, Neugebauer & Cia., de 
propriedade de Ernesto. Possuía um estabelecimento na Avenida Germânia e um depósito com venda a varejo na Rua dos 
Andradas. Produzia “cerca de 2.000 tipos de dragées, caramelos, pastilhas, bombons finos, chocolate e biscoitos, 
diversamente coloridos e capazes de satisfazer aos mais finos paladares”. LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 817. 
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motor elétrico, que aciona 10 máquinas‖20. A descrição da 

fábrica prosseguia mencionando que  

no próprio estabelecimento à Avenida Germânia, 

49, trabalham atualmente 150 operários, em sua 

grande maioria mulheres. Um depósito com venda 

a varejo, à Rua dos Andradas, 342, é dirigido por 

senhoras. O escritório da fábrica remontou-se à 

Praça 15 de Novembro, 30. A fábrica foi premiada 

com grandes prêmios, medalhas de ouro e prata 

em exposições do Estado do Rio Grande do Sul, dos 

Estados Unidos, de Milão e ultimamente na 

Exposição do Rio de Janeiro, com grande prêmio e 

diversas medalhas de ouro21. 

Outra fábrica que se sobressaía por seu maquinário era 

a F. C. Kessler & Cia.22, na qual eram manufaturadas todas as 

qualidades de chapéus. Esta empresa, que empregava de 

150 a 160 trabalhadores, entre homens e mulheres, possuía de 

―40 a 50 máquinas de diferentes fabricantes ingleses, incluindo 

8 máquinas de coser, movidas a vapor, uma de gravura em 

ouro para encadernações e uma para a fabricação de 

caixas de papelão. Todo o maquinismo é acionado por força 

elétrica, gerada por um motor a vapor de 55 hp, fabricada 

pela casa Steinmüller da Alemanha‖23. 

Devemos considerar, porém, que esta ―[...] burguesia 

industrial corresponderia a uma fração não-hegemônica da 

classe dominante‖24 em um contexto marcada por um 

capitalismo tardio e dependente. Ao contrário dos demais 

estados da Federação, nos quais as iniciativas industrializantes 

surgiram a partir de uma estreita relação com o capital 

agrário, a industrialização da capital gaúcha teve como 

                                                 
20 Idem, p. 817. 
21 Ibidem. 
22 A fábrica de Chapéus de Félix Christiano Kessler foi fundada em 1907 com o nome Mayer e Kessler. Em 1908, com a saída 
de Mayer, a fábrica passou a chamar-se F. C. Kessler & Cia. e a ter como sócio Frederico Dexheimer. A fábrica se localizava 
na Rua dos Voluntários da Pátria e, em 1913, era considerada “uma das mais importantes fábricas do Estado do Rio Grande 
do Sul” produzindo “todas as qualidades de chapéus”. LLOYD‟S, Op. Cit. 1913, p. 817. 
23 Idem, p. 819. 
24 PESAVENTO, Op. Cit., 1988, p. 13. 
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ponto de partida o desenvolvimento das atividades 

econômicas exercidas pelos imigrantes italianos e alemães 

que colonizaram a depressão central do Estado. A 

acumulação de capital proveniente do surgimento de um 

excedente originário, no início, de uma agricultura de 

subsistência que passaria a suprir, depois, as demandas dos 

grandes centros cafeeiros proporcionou o surgimento de um 

mercado interno significativo capaz de alavancar o 

desenvolvimento manufatureiro e industrial. Este excedente 

comercializável produzido às margens dos rios Jacuí, Pardo, 

Taquari, Sinos e Caí vinha até Porto Alegre, que se 

transformara em um escoadouro da produção daquelas 

regiões25. Tal posição foi reforçada por meio da fundação de 

ferrovias que acabavam por reproduzir rotas comerciais já 

estabelecidas anteriormente26.  

Todavia, as primeiras cidades do estado a se 

industrializarem foram Rio Grande e Pelotas. Essa anterioridade 

se explica por uma maior participação do capital comercial 

no sul do Rio Grande do Sul antes de 1890 e pela ―presença 

marcante do porto de Rio Grande na navegação de 

cabotagem, sendo um dos polos estratégicos do comércio 

colonial, em especial com a região Rio-São Paulo‖27. Mas, a 

despeito desta anterioridade, no início do século XX a capital 

já apresentava maior quantidade de estabelecimentos 

industriais em funcionamento. A própria estrutura industrial 

verificada em Porto Alegre e naquelas duas cidades diferia 

bastante:  

 

                                                 
25 SINGER, Op. Cit., 1977, p. 172. 
26 Sobre o desenvolvimento das ferrovias no Estado ver: DIAS, José Roberto Souza. Caminhos de Ferro do Rio Grande do 
Sul. São Paulo: Editora Rios, 1986. 
27 HARDMAN, Francisco e LEONARDI, Vitor. História da Indústria e do Trabalho no Brasil. São Paulo: Global, 1982, p. 66. 
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Em Rio Grande, principalmente, ela se caracterizava 

por apresentar grandes estabelecimentos, com 

índices de capital e mão-de-obra empregada 

acima das médias e pouca diversificação dos 

ramos industriais (tecelagem, charutos, conservas 

alimentícias). Já em Porto Alegre, havia um núcleo 

muito maior de fábricas que, apesar de se 

constituírem, em média, de pequenos capitais, 

apresentavam uma maior diversificação industrial28. 

 

Em um censo industrial realizado no ano de 1920, 

observa-se que Porto Alegre empregava 24,3% de todos os 

operários de indústrias do Estado, contando com 221 

estabelecimentos contabilizados29. Destes, podemos 

mencionar, entre os segmentos mais expressivos, as indústrias 

têxteis (F. G. Bier, Companhia Fiação e Tecidos Porto 

Alegrense, A. J. Renner & Cia); as empresas relacionadas à 

fabricação de móveis (Walter Gerdau30, Caetano Fulginiti, 

José Sanguinetti, D. Collin, Arnt, Depperman & Cia); fábricas 

de chapéus (Kessler & Cia, Oscar Teichmann & Cia) e de 

pregos (João Gerdau31); perfumaria, sabão e velas (Victor 

Fischel, Campani & Cia., L. P. Barcellos & Cia); cervejas 

(cervejarias Becker, Bopp e Ritter & Filhos); doces (Ernesto 

Neugebauer); serrarias (Fortunato Travi, Hüber & Müller, Santo 

Meneghetti, Jacob Friedrich32, Otto Kuhn, Irmãos Elly, Serraria 

Garibaldi); balanças (Guilherme N. Filho); vidros (Cia de Vidros 

                                                 
28 REICHEL, Op. Cit., 1978, p. 262. 
29 RECENSEAMENTO INDUSTRIAL DO BRASIL 1920 (1925). Rio de Janeiro, Tipografia de Estatística.  
30 Em fins de 1907, Walter Gerdau e seu pai, João Gerdau, compraram a Fábrica de Móveis Navegantes, massa falida da Cia. 
Fábrica de Móveis. Esta última havia sido criada em 1892 por um grupo de quarenta e dois investidores, encabeçados pelo 
empresário José Pedro Alves. No entanto, as restrições de demanda que comandaram a liquidação da Fábrica de Móveis 
Navegantes devem ter sido sentidas por Walter Gerdau, que, em 1911, iniciou exportações para o Nordeste do Brasil, 
atingindo os estados do Ceará e de Alagoas, e, até a década seguinte, a empresa conseguiu ampliar seu mercado corrente 
para o Sudeste, o restante do Nordeste, o Norte, chegando ao Centro Oeste, em Cuiabá e Corumbá. FLORES, Hilda. As 
empresas de João Gerdau, Porto Alegre: Gerdau, 1980, p. 106; e MARCOVITCH, Jacques, Op. Cit., p. 273. 
31 João Gerdau nasceu em 1849, em Altona, uma cidade próxima a Hamburgo. Chegando à Colônia Santo Ângelo em 1867, 
construiu uma casa comercial na Linha do Morro Pelado, onde eram vendidos artigos não produzidos localmente e, então, 
importados: tecidos, açúcar, azeite, sal, ferramentas e pregos. A partir desse estabelecimento, ele transacionava o 
escoamento da produção agrícola colonial, em especial de feijão e fumo. Em 1893, mudou-se para Porto Alegre, passando a 
diversificar suas atividades econômicas. Em 1901, adquiriu a Companhia Fábrica de Pregos Pontas de Paris por cerca de 100 
contos de réis. Faleceu em 1917. Sobre João Gerdau, ver: FLORES, H, Op. Cit.; GERDAU. Chama empreendedora: a história 
e a cultura do Grupo Gerdau. São Paulo: Prêmio Editorial, 2001; e WERLANG, W. A família de Johannes Heinrich Kaspar 
Gerdau. Agudo: Ed. Werlang, 2002. 
32 Jacob Friederichs possuía uma serraria, fundada em 1888, que funcionava à Rua Voluntários da Pátria. 
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Sul Brasileira de propriedade de Martin Hogsdedt33); 

metalúrgicas (Mabilde34 & Cia, Alberto Bins, Edgar Booth e 

Francisco Clausen, Alcaraz & Cia, Só Filhos, José Becker & 

Irmão, Jacques Maas, Cypriano Micheletto & Irmão, Otto 

Outeiral, Bromberg & Cia, Guilherme Knack e João R. Alves), 

entre outros.  

Havia, ainda, uma quantidade considerável de 

carpintarias, que não são mencionadas nesse recenseamento 

industrial. Entre elas, podemos citar as seguintes: Carpintaria 

Domingos Vinhas, Carpintaria Sommer, Luiz Artioli & Filho, 

Ângelo Gianastacia, José Barbieri, Joaquim Dias Santiago, 

Arnaldo Krepski, Pedro Modesto Rampe, Antônio Amorim 

Magalhães e Henrique Kremer35. Por sua importância durante 

as greves aqui estudadas, menciono também algumas 

padarias como a Padaria Delgado, Padaria Brasil, Padaria 

Primor, Padaria Popular, Padaria Weidemann, Padaria 

Varsóvia, Padaria Oscar Ruscher, Padaria Juvenal Cruz, 

Padaria Feliz, Padaria Luso-Brasileira, Padaria Lealdade, 

Padaria Appolonia, Padaria Moinhos de Vento, Padaria 

Garibaldi, Padaria Três Estrellas, Padaria Piccini e Padaria 

Cruzeiro. 

No referido recenseamento do município de Porto 

Alegre do ano de 192036, notamos que a capital concentrava 

a maior parte das indústrias metalúrgicas (fogões, cofres, 

pregos, fechaduras, fundições...), das fábricas de roupas e 

                                                 
33 A fábrica da Companhia de Vidros Sul-Brasileira foi estabelecida em 1892. Martin Hogsdedt, diretor do estabelecimento, era 
de nacionalidade sueca e veio para o Brasil em 1885. 
34 O Estaleiro Mabilde foi fundado em 1898, na Rua Sete de Setembro, por Emílio Mabilde. Realizava consertos de máquinas, 
fogareiros, lampiões e destinava-se ao “comércio de estaleiros, fundição e construções de embarcações e tudo mais que se 
relacione (...)”. Sobre o Estaleiro Mabilde ver: MABILDE, Adriano Ballejos. Estaleiro Mabilde: as relações com os funcionários 
e o estado (1896-1943). Dissertação de Mestrado, Porto Alegre: PUCRS, 2009. 
35 Correio do Povo, Porto Alegre, 12/08/1919, p. 4. 
36 Séries estatísticas retrospectivas. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro: IBGE, v. 1, p. 4-8, 
1986. 
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chapéus, e de mármore do estado, totalizando 221 

estabelecimentos industriais: 

Tabela 1: Porto Alegre, Censo Industrial, 1920 

Discriminação Número de estabelecimentos Participação 

Percentual de 

Porto Alegre 
Porto Alegre RS 

Indústrias têxteis  

Vassouras, escovas etc.  

Curtumes 

Malas e artefatos de couro 

Serrarias 

Artefatos de madeira 

Fundição e construção de máquinas 

Fogões 

Cofres 

Pregos 

Fechaduras, dobradiças etc. 

Enxadas, foices e outras ferramentas 

Artefatos de folha de Flandres 

Telas, fios e objetos de arame 

Balanças 

Facas e outros utensílios de metal 

Vidros e cristais 

Louças  

Olarias 

Ladrilhos e mosaicos 

Produtos químicos e farmacêuticos 

Perfumaria, sabões e velas 

Papel e papelão 

Águas minerais  

Beneficiamento de arroz  

Erva mate  

Moagem de cereais 

Massas alimentícias 

Biscoitos 

Torrefação e moagem de café 

Refinação de açúcar 

Balas, doces e conservas de frutas 

Conservas de carne 

Conservas de peixe 

Charque 

Produção e beneficiamento de banha 

Frigorificação da carne 

Leite, manteiga e queijos 

Vinagre 

Cerveja  

Bebidas com e sem álcool 

Vinhos e licores 

Álcool e aguardente 

Fumos, charutos e cigarros 

Chapéus  

Roupas 

Calçados 

Tamancos  

Móveis e acolchoados 

Cal 

Mármores e artefatos de cimento e gesso 

Esquadrias, escadas etc. 

Carros e carroças 

Arreios e artigos de selaria  

Gelo 

Instrumentos musicais 

Discos para gramofone  

Molduras 

TOTAL 

3,0 

3,0 

2,0 

6,0 

7,0 

9,0 

6,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

0,0 

13,0 

1,0 

3,0 

1,0 

4,0 

4,0 

26,0 

0,0 

10,0 

9,0 

2,0 

3,0 

4,0 

0,0 

1,0 

4,0 

3,0 

8,0 

0,0 

4,0 

2,0 

0,0 

1,0 

5,0 

0,0 

1,0 

0,0 

3,0 

2,0 

2,0 

0,0 

8,0 

11,0 

7,0 

7,0 

1,0 

15,0 

0,0 

4,0 

1,0 

6,0 

1,0 

0,0 

1,0 

1.0 

1,0 

221,0 

9,0 

9,0 

77,0 

9,0 

334,0 

28,0 

21,0 

3,0 

1,0 

1,0 

1,0 

30,0 

25,0 

4,0 

3,0 

4,0 

5,0 

14,0 

152,0 

9,0 

34,0 

42,0 

3,0 

41,0 

23,0 

9,0 

61,0 

19,0 

13,0 

63,0 

1,0 

13,0 

41,0 

1,0 

16,0 

35,0 

4,0 

48,0 

6,0 

52,0 

17,0 

70,0 

7,0 

47,0 

22,0 

13,0 

96,0 

11,0 

58,0 

15,0 

7,0 

14,0 

39,0 

88,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

1 773,0 

33,3 

33,3 

2i5 

66,6 

2,0 

32,1 

28,5 

66,6 

100,0 

100,0 

100,0 

0,0 

52,0 

25,0 

100,0 

25,0 

80,0 

28,5 

17,1 

0,0 

29,4 

21,4 

66,6 

7,3 

17,3 

0,0 

1,6 

21,0 

23,0 

12,6 

0,0 

30,7 

4,8 

0,0 

6,2 

14,2 

0,0 

2,0 

0,0 

5,7 

11,7 

2,8 

0,0 

17,0 

50,0 

53,8 

7,2 

9,0 

25,8 

0,0 

57,1 

7,1 

15,3 

1,1 

0,0 

100,0 

100,0 

50,0 

12,4 

Fonte: Séries estatísticas retrospectivas. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Rio de Janeiro: IBGE, v. 1, p. 4-8, 1986. 
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Em outro relatório do mesmo ano, relativo ao 4º Distrito37, 

percebemos a importância das indústrias de móveis e de 

tecidos naquela região, empregando, respectivamente, 251 e 

1.047 trabalhadores. A fábrica de doces de Ernesto 

Neugebauer também se destaca no quesito mão de obra 

empregada, com 220 funcionários. 

Tabela 2: Estabelecimentos Produtivos em Porto Alegre, 1920 

 Proprietário Denominação Ruas N. Oper. Horário 

Dia Noite 

1 Walter Gerdau Móveis Vol. da 

Pátria 

200 9h  

2 Caetano Fulginiti Móveis Ernesto 

Fontoura 

15 9h  

3 José Sanguinetti Móveis S. Pedro 26 9h  

4 Damiani & Irmãos Massas Av. Veneza 15 9h  

5 C. F. P. Alegrense Meias Vol. da 

Pátria 

450 9h 8h 

6 F. G. Bier Tecidos Stock 115 9h 8h 

7 Mendelski & Irmão Calçados Ernesto 

Fontoura 

58 9h 3h 

8 Fortunato Travi Serraria Vol. da 

Pátria 

19 9h  

10 Hüber & Müller Serraria Vol. da 

Pátria 

15 9h  

11 Santo Meneghetti Serraria Vol. da 

Pátria 

15 9h  

12 Otto Kuhn Serraria Vol. da 

Pátria 

6 9h  

13 H. Ritter & Filhos Cervejaria Vol. da 

Pátria 

55 10h  

14 Alberto Bins Fundição Vol. da 

Pátria 

42 9h  

15 C. F. Tecidos P. Alegre Tecidos Vol. da 

Pátria 

300 9h  

16 Ernesto Neugebauer Doces Av. 

Germânia 

220 8h 1/2  

17 L. P. Barcellos & Cia Sabonetes Sertório 10 9h  

18 Guilherme N. Filho Balanças Vol. da 

Pátria 

20 9h 7h 

19 Rubbo & Irmão Moinho Moura 

Azevedo 

12 9h  

20 D. Collin Móveis Vol. da 

Pátria 

10 9h 1/2  

21 Irmãos Elly Serraria Vol. da 

Pátria 

8 9h  

22 Carlos Klaus Fundição Av. França 10 9h  

23 Albino Cunha Moinho Vol. da 

Pátria 

90 12h  

24 C. S. Brazileira Vidros Vol. da 

Pátria 

22 9h 8h 

25 Luiz Monttin & Cia Vime New York 44 9h  

26 A.J. Renner Tecidos S. José 82 8h 8h 

27 Campani & Cia Saboaria B. Constant  3 8h  

                                                 
37 Relatório da Subintendência do Quarto Distrito, apresentado ao intendente José Montaury de Aguiar Leitão em 1920. 
Arquivo Histórico de Porto Alegre. Sobre o 4º Distrito, ver FORTES, Op. Cit., 2004.  
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Fonte: Relatório da Subintendência do Quarto Distrito, apresentado ao intendente 

José Montaury de Aguiar Leitão em 1920. Arquivo Histórico de Porto Alegre. Sobre o 

4º Distrito, ver FORTES, Op. Cit., 2004. 

 

A influência do capital comercial proveniente da região 

da Depressão Central do estado no desenvolvimento 

econômico de Porto Alegre fez com que este patronato fosse 

composto por um significativo número de teuto-descendentes 

ou mesmo de imigrantes alemães. Em levantamento que 

realizei sobre a origem do patronato porto-alegrense, 

verifiquei que, entre os proprietários de estabelecimentos 

industriais e comerciais da cidade, havia muitos alemães, 

como Guilherme Becker, Bernardo Sassen38, Ernesto 

Neugebauer, J. Aloys Friederichs39, Jacob Friederichs, Martin 

Bromberg, João Pabst40, Victor Fischel41 e Oscar Teichmann; 

alguns filhos de alemães, entre eles Alberto Bins, João e Hugo 

Gerdau42, e Henrique Waldemar Ritter43; e alguns netos de 

                                                 
38 Após a morte de Guilherme Becker, em 1889, Bernard Sassen casou-se com Elizabeth Ritter Becker, sobrinha-irmã de 
Henrique Ritter, e passou a administrar a Cervejaria Becker, importante fábrica de cerveja e gelo que, em 1924, passaria a 
integrar um consórcio juntamente com outras duas cervejarias – Bopp e Ritter – o qual daria origem à Cervejaria Continental. 
A cervejaria “que se acha superiormente instalada, pode fabricar até 3.000 hectolitros de diversas qualidades, como sejam 
Becker, Colombiana e Becker Bock, todas elas engarrafadas no estabelecimento”. LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 819. 
39 A casa Aloys realizava renomados trabalhos de escultura e foi estabelecida em 1884, apenas com três ou quatro artífices. 
Entre as encomendas executadas pela firma, nota-se o pedestal, em granito pálido, do monumento a Julio de Castilhos, em 
Porto Alegre. O proprietário, J. Aloys Friederichs, nasceu na Alemanha e veio para Porto Alegre em 1885, quando tinha 17 
anos de idade. LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 819. Sobre J. Aloys Friedrichs ver: SILVA, Haike Roselane Kleber da. Entre o 
amor ao Brasil e o modo de ser alemão: a história de uma liderança étnica (1868-1950). São Leopoldo: Oikos, 2006. 
40 João Pabst nasceu na Alemanha e possuía uma fábrica de gravatas, espartilhos e varetas para espartilhos. No ano de 1911 
introduziu um novo melhoramento para a indústria de espartilhos, de que tirou patente: a fabricação de varetas de aço 
inatacáveis pela ferrugem. LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 825. 
41 Fundada em 1897, pelo dr. Victor Fischel, a Perfumaria Flora produzia sabão, sabonetes e perfumarias, importando as 
matérias-primas, tais como essências, óleos etc., da Inglaterra, Alemanha e França. Produzia também a Alsina, bebida 
refrigerante e sem álcool, águas minerais e gasosas e o champanhe Monopol, confeccionado com uvas importadas da 
França. Victor Fischel nasceu em 1866, na Alemanha e, em 1897, veio para Porto Alegre. LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 824. 
42 Filho mais velho de João Gerdau, Hugo Gerdau, juntamente com seu pai, comprou, conforme já foi referido, em 1901, a 
Cia. Fábrica de Pregos Ponta de Paris que se encontrava em processo de liquidação. Segundo Marcovitch, este foi um 
“negócio de pai para filho”, pois, “embora Hugo entrasse com menos de um décimo do capital – onze contos e setecentos mil 
réis contra 114 contos e setecentos mil réis adiantados por seu pai – o contrato previa a divisão em partes iguais dos lucros 
ou prejuízos. Ficou igualmente decidido que a gerência da firma caberia a Hugo Gerdau”. Logo depois da compra, a fábrica 
passou a se chamar João Gerdau & Filho. Em 1914, Hugo Gerdau criou a “Companhia Geral de Indústrias, cujo propósito era 
unificar a produção de três fábricas já existentes: Jung, Secco & Cia, a Fábrica de Manoel Valente da Costa Leite e a Fábrica 
de Fósforos de João Aydos. [...] Além de fósforos, a Companhia Geral de Indústrias produziu em épocas diversas outros 
artigos, sobretudo fogões e pregos”. MARCOVITCH, Op. Cit., 2005, p. 273. 
43 Filho de imigrantes, Henrique Ritter nasceu em uma colônia pertencente à época a São Leopoldo. Casado com Paulina 
Kessler, teve sociedade em uma casa de comércio com seu cunhado, Christian Trein, chamada Trein & Ritter, entre 1870 e 
1910. Após a saída de H. Ritter da sociedade, a firma passaria a se chamar Christian J. Trein & Cia. e, depois, Frederico 
Mentz & Cia. Após ter administrado a Cervejaria Becker, de propriedade de seu cunhado, Guilherme Becker, H. Ritter decidiu 
inaugurar sua própria cervejaria em 1894, no bairro Moinhos de Vento. Sobre H. W. Ritter ver: BEISER, Ana Cristina Pires. 
Frederico Augusto Ritter: de cervejeiro a doceiro. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2009. 
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alemães, como Affonso Selbach44, Antônio Jacob Renner e 

Walter Gerdau. Havia, ainda, proprietários de outras 

nacionalidades, como os espanhóis Raphael Arbos e José 

Salvador45 e o sueco Martin Hogsdedt. Na mesma linha, 

Pesavento afirma que Porto Alegre, no começo do século XX, 

―ostentava várias casas comerciais cujos proprietários eram 

alemães ou de origem: Menke, Wiedmannn, Félix Kessler, 

Folzer, Pietzker, Gertum, Steenhage, Luchsinger, Muradt, 

Warncke e Doerken, Schmitt, Lüderitz eram os novos nomes 

que vieram somar-se aos tradicionais luso-brasileiros‖46. 

Lagemann também salienta que o elemento imigrante foi 

pioneiro ―na produção de tecidos, banha de porco, 

conservas, bebidas, doçaria, madeiras, couros, máquinas, 

tabaco, vidros, papel, fósforos e produtos químico-

farmacêutico‖47, apesar de ―não pode[r] ser atribuída [ao 

imigrante] a exclusividade da implantação da indústria no RS, 

mas apenas sua afirmação e diversificação‖48. Em relação a 

Porto Alegre, Pesavento sublinha a relevância do imigrante 

alemão igualmente no comércio da capital, enfatizando 

ainda, como já foi dito, a influência do capital comercial no 

desenvolvimento industrial da cidade, diferenciando-o do 

restante da industrialização nacional, mais vinculada ao 

capital agrário. Segundo a autora,  

                                                 
44 Filho de Jacob Selbach Júnior, Affonso Selbach passou a comandar a firma Selbach & Mayer em 1907, após o falecimento 
de seu pai. Em 1911, admitiu como sócio José Rodrigues da Silveira, constituindo a empresa Selbach & Cia. Contava com 
uma livraria, em que eram editados os principais livros escolares adotados nas aulas públicas do Estado e nos principais 
estabelecimentos de ensino dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo e Bahia. Além de outros artigos concernentes à livraria, como objetos para escritório e utensílios 
escolares, a casa oferecia objetos para culto católico, miudezas, artigos de bazar, máquinas de costura e pertences para as 
mesmas. Possuía, ainda, uma fábrica de cartonagem, encadernação, pautação, livros em branco e sinetes de borracha. 
LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 817. 
45 Raphael Arbos e José Salvador possuíam uma importante fábrica que manufaturava as “melhores mobílias no estado do 
Rio Grande do Sul”. A casa foi estabelecida em 1893 por Arbos e Salvador que vieram juntos para Porto Alegre em 1889. 
LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 817. 
46 PESAVENTO, Sandra. De como os alemães tornaram-se gaúchos pelos caminhos da modernização. In: MAUCH, Cláudia; 
VASCONCELOS, Naira (Org.). Os alemães no sul do Brasil: cultura, etnicidade e história. Canoas: Ulbra, 1994, p. 201. 
47 LAGEMANN, Eugênio. Imigração e Industrialização. In: DACANAL, José H.; GONZAGA, Sérgius (Org.). RS: imigração e 
Colonização. 2ª ed., Porto Alegre: Mercado Aberto, 1992, p. 118. 
48 LAGEMANN, Op. Cit., 1992, p. 127. 
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a importância do comércio alemão já se fez notar 

por ocasião da fundação da Praça do Comércio 

de Porto Alegre, em 1858 (Heizen e Ebert). Já em 

1878, dos seus 146 membros, 37 eram de origem 

alemã (Heizen, Ebert, Haag, Wolkmann, Schilling, 

Haenzel, Ter Brüggen, Fraeb, Holtzweissig, Hirch, 

Folzer, Becker, Bastian, Bins, Bier, Dauth, Christoffel, 

Daiken, Dexheimer, Issler, Pettersen Wallau etc.)49. 

 

Em 1911, a lista de diretores da Praça do Comércio50 

contava com diversos nomes da comunidade germânica, 

entre eles: Arthur Bromberg (vice-presidente), Franz Reimer, 

Theobaldo Francisco Xavier Friederichs (tesoureiro), F. G. Bier, 

Theodor Jacobi, Leopoldo Dexheimer, Arthur Mundt e João 

Patzel. Completavam a lista Hemetério Mostardeiro 

(presidente), João Henrique Aydos (primeiro secretário), 

Frederico Gomes (segundo secretário), Herminio de Almeida, 

Augustin Fernandes, José Barbará, Mario Amaro da Silveira, 

Honório Brito e Antonio Chaves de Barcellos Filho51. 

A presença significativa de teutos na economia porto-

alegrense pode ser percebida nos mais variados setores. No 

ramo metal mecânico, nota-se a importância de empresas 

como Klüve e Müller, Alberto Bins, Joseph e Nicolau Becker, 

Emmerich Berta, Guilherme Knack, Guilherme Bostelmann, 

Germano Ullner, Francisco Klaus, Johan Gerdau, Pedro Wallig, 

Samuel Uhr, Waldomiro Schapke, Hans Lindau, Armando 

Martau, Scerneling e Hertzfeldt52. Na produção de bebidas, 

evidencia-se o mesmo: ―Bopp, Sassen, Ritter, Christoffel, Bohrer, 

Volkmer, Voight e Hack, Luebb, Lippert, Lackmann e muitos 

                                                 
49 PESAVENTO, Sandra Jatahy. In: DACANAL, José H.; GONZAGA, Sérgius (Org.). RS: imigração e Colonização. 2ª Ed., 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1992, p. 163. 
50 Fundada em 1857, a Praça do Comércio de Porto Alegre era uma sociedade civil, com personalidade jurídica, sendo o 
órgão autorizado do comércio da capital do Rio Grande do Sul. 
51 LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 819. 
52 PESAVENTO, Op. Cit., 1994, p. 201. 
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outros dariam contorno absolutamente alemão para o setor 

cervejeiro da indústria porto-alegrense‖53. 

É interessante observar igualmente as relações existentes 

entre os membros do patronato porto-alegrense de origem 

germânica, que contribuíram para a sua constituição como 

classe, tanto do ponto de vista empresarial quanto no que se 

refere às ligações entre as famílias por intermédio do 

casamento. Referindo-se às associações étnicas formadas por 

alemães, Gertz esclarece que ―as lideranças dessas 

instituições muitas vezes conclamavam a população a não 

casar com pessoas de outra etnia, a não abandonar sua 

língua, a não se ‗meter em política‘, pois o envolvimento 

político era considerado um dos mais perigosos elementos 

para a perda da ‗germanidade‘‖54. Notadamente, essas 

associações tinham o objetivo de evitar que os emigrantes 

perdessem seus vínculos culturais e econômicos com seu país 

de origem. Além disso, acrescentamos, o fortalecimento de 

tais vínculos – especialmente na elite econômica do Estado – 

favorecia sua inserção econômica na região. Deste modo, 

destacamos alguns casamentos no seio desta elite alemã: 

Henrique Valdemar Renner casou-se com Paulina Kessler; sua 

sobrinha-irmã, Elizabeth Renner, casou-se com Guilherme 

Becker e, após a morte deste, com Bernard Oswald Sassen55; 

sua irmã, Elizabeth Ritter Trein, casou-se com Christian Jacob 

Trein; sua filha, Catarina Trein, casou-se com Frederico Mentz; 

Frederico Augusto Ritter casou-se com sua prima Olga Ritter; 

Hugo Gerdau, filho mais velho de João Gerdau, casou-se com 

                                                 
53 PESAVENTO, Op. Cit., 1994, p. 201. 
54 GERTZ, René. A construção de uma nova cidadania. In: MAUCH, Cláudia; VASCONCELOS, Naira (Org.). Os alemães no 
sul do Brasil: cultura, etnicidade e história. Canoas: Ulbra, 1994, p. 30. 
55 Elizabeth Ritter era filha de Friedrich Georg Ritter e Maria Margaretha Konrad Ritter. Após a morte de Friedrich, Maria 
Margaretha casou-se com seu cunhado, Georg Heinrich Ritter, de modo que Elizabeth foi criada como irmã de Henrique 
Valdemar Ritter. 
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Ottília Bins, irmã de Alberto Bins; Helda Gerdau, filha de João 

Gerdau, casou-se, em 1930, com Curt Johanpeter; etc. 

Tais casamentos podem ser interpretados como uma 

estratégia de sobrevivência e ascensão no sistema de 

relações sociais e econômicas vigente na cidade, como 

―arranjos‖ familiares que tinham também por finalidade 

acumular e preservar capital social dentro de uma rede de 

relações mais estrita. Capital esse que poderia ser convertido, 

posteriormente, em capital econômico. Bourdieu define 

capital social como  

o conjunto de recursos atuais ou potenciais que 

estão ligados à posse de uma rede durável de 

relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, 

em outros termos, à vinculação a um grupo, como 

conjunto de agentes que não somente são dotados 

de propriedades comuns (passíveis de serem 

percebidas pelo observador, pelos outros ou por 

eles mesmos), mas também são unidos por ligações 

permanentes e úteis56. 

 

O autor enfatiza, pois, a questão da utilidade prática 

dos relacionamentos e a possibilidade de que haja a 

conversibilidade desse capital social em outros tipos de 

capital, os quais possam significar, por exemplo, acesso direto 

a recursos econômicos (empréstimos subsidiados, informações 

de negócios, mercados protegidos), contatos com 

especialistas ou com pessoas cultas, e filiação a instituições 

políticas e/ou sociais. Assim, os casamentos representam 

oportunidades de ascensão ou manutenção de posição 

social. Um exemplo para o caso específico aqui examinado: 

ao analisar as razões da indicação de Alberto Bins para o 

Legislativo Federal, um documento manuscrito de 1924, citado 

                                                 
56 BOURDIEU, Pierre (1980). O capital social – notas provisórias. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (Org.). Pierre Bourdieu: 
escritos de educação. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 67. 
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por Gertz, afirma que ele era ―um bom militante do 

catolicismo‖ e seu nome satisfazia ―tanto o elemento católico 

como o protestante germânico, tanto o comércio quanto a 

indústria e a lavoura‖. Bins agradaria ao protestantismo 

germânico em virtude do fato de sua irmã, Ottília Bins, ser 

casada com o luterano Hugo Gerdau57. Os relacionamentos 

pessoais, familiares e étnicos acabavam convertidos, enfim, 

para o campo econômico. Nesse sentido, Flores especula que 

João Gerdau, o qual havia possuído negócios de 

comercialização privada de terras para fins de colonização 

com Manoel Py58 na Colônia de Santo Ângelo, obteve, por 

intermédio do último, informações privilegiadas a respeito das 

dificuldades da Cia. Fábrica de Móveis, que teve Py como um 

de seus liquidantes59.  

Além das relações familiares, as empresas de 

propriedade de alemães e teuto-brasileiros também se 

associavam entre si, gerando diversas inversões de capital e 

uma diversificação das aplicações deste. Um bom exemplo 

desse fenômeno e das ligações propriamente econômicas 

estabelecidas entre os membros da comunidade germânica é 

a empresa Bromberg & Cia. Esta, de propriedade de Martin 

Bromberg, figurava entre as mais antigas e importantes do Rio 

Grande do Sul. Possuía casas comerciais em Rio Grande, 

Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Passo Fundo e Porto Alegre; 

                                                 
57 GERTZ, René. O Aviador e o Carroceiro: política, etnia e religião no Rio Grande do Sul dos anos 1920. Porto Alegre: 
EdiPUCRS, 2002, p. 56. 
58 Manoel Py atuou na Praça Comercial de Porto Alegre no final do século XIX. Fundou, em 1891, a Companhia Fiação e 
Tecidos Porto Alegrense, que contava com um capital inicial de 1:600:000$000 réis. “O fundador da indústria Cel. Manoel Py 
era um próspero comerciante de Porto Alegre que iniciou seu trabalho na firma Chaves e Almeida e que se dedicara ao 
comércio de tecidos.” REICHEL, Op. Cit., 1978, p. 265. Foi um dos sócios, juntamente com Antonio Chaves Barcellos, 
Eduardo de Azevedo Souza Filho e José Luiz Moura de Azevedo, da Companhia Territorial Porto Alegrense, criada em 15 de 
setembro de 1892, e que tinha como objetivos: a compra de bens de raiz, especialmente de terrenos e prédios no município 
de Porto Alegre; a venda de terrenos e lotes; a abertura de ruas ou avenidas; a exploração e venda de materiais existentes 
em suas propriedades (madeira, pedra, saibro, aterro); a construção de prédios em suas propriedades. Em sua Dissertação 
de Mestrado, Vizzoto analisa as emancipações ocorridas na região de Faxinal do Soturno e o comércio de lotes de terra na 
região, do qual Py participava. VIZZOTTO, Assis Roque. Poder Local, espaços para a cidadania: um estudo de caso. 
Dissertação de Mestrado. Santa Maria: UFSM, 2004. Ver também OLIVEIRA, N.; BARCELLOS, T. Vazios urbanos em Porto 
Alegre: uso capitalista do solo e implicações sociais. Porto Alegre: FEE, 1989.  
59 FLORES, Hilda. As empresas de João Gerdau. Porto Alegre: Gerdau, 1980, p. 99; e MARCOVITCH, Op. Cit., 2005, p. 273. 
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e filiais no Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevidéu. A 

empresa importava ferragens, ferro bruto, maquinismos para 

toda a sorte de indústrias, arame, máquinas para agricultores, 

cimento, tintas, cevada e lúpulo para cervejarias e outros 

materiais para uso de fábricas diversas. Realizava, ainda, 

investimentos em fábricas de tijolos, plantações de arroz e 

serrarias, instalações elétricas e outras de força e luz. Nosso 

interesse, contudo, consiste em suas associações com 

empresários de origem germânica como, por exemplo: Oscar 

Teichmann60, dono de uma fábrica de chapéus; as casas 

―João Day, Bromberg & Cia., importadores; Luiz Noelcher & 

Cia., negociantes a varejo, de ferragens, utensílios sanitários e 

caseiros; O Cilindro, importadores de máquinas de costura, 

utensílios para eletricidade, instalações elétricas, máquinas de 

escrever, espingardas e armas diversas, munições etc.; União 

de Ferros (Bromberg, Daudt & Cia.), importadores de ferro 

bruto, aço, cobre, bronze e outros materiais, ferramentas para 

ferraria e materiais para construção‖61.  

Sobre a mescla entre o familiar e o empresarial, 

Pesavento ressalta: 

Christian Jacob Trein e seu cunhado Henrique Ritter 

Filho eram sócios não apenas numa casa comercial 

em Caí, mas também na cervejaria que fundaram 

em Porto Alegre, em 1894. Trein e seu genro, o 

comerciante Frederico Mentz, montaram, por sua 

vez, um estabelecimento para refinação de banha 

na capital do Estado. Anton Jacob Renner, filho de 

comerciante proprietário de refinaria de banha, de 

serraria e de empresas construtoras de moinhos do 

Caí, tornou-se sócio da firma comercial de seu 

sogro, Christian Jacob Trein. Em 1911, montou uma 

fábrica de capas impermeáveis em Caí, com 

Frederico Engel [...]. Em 1916, transferiu-se para Porto 

                                                 
60 A fábrica de chapéus de Oscar Teichmann foi fundada em 1896, pelo próprio, tendo, em 1910, como sócia a firma 
Bromberg & Cia. Localizava-se na Rua Fernandes Vieira. Teichmann nasceu na Alemanha e veio para Porto Alegre em 1883. 
Produzia cerca de 20.000 dúzias de chapéus de feltro e lã. LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 819-820. 
61 LLOYD‟S, Op. Cit., 1913, p. 819-820. Ver também: PESAVENTO, Op. Cit., 1994, p. 201.  
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Alegre, estabelecendo-se com a empresa de fiação 

e tecelagem que daria surgimento ao 

conglomerado das Indústrias Renner. Adolpho 

Carlos Oderich, depois de trabalhar como caixeiro-

viajante de uma casa comercial em Porto Alegre, 

abriu seu próprio negócio de importação de 

fazendas em Caí e, em 1908, juntamente com outros 

comerciantes, montou uma fábrica de banha no 

município de Canoas62. 

Observa-se, assim, as interligações entre os laços 

econômicos e os laços de amizade e parentesco que se 

entrecruzavam e se complementavam. Por conseguinte, os 

mesmos nomes, os mesmos patrões são identificados em 

diversos espaços sociais: nos lares, nos clubes sociais e 

esportivos63 e, é claro, nos investimentos econômicos. Para o 

que nos interessa neste momento, eles também se encontram 

na constituição de uma efetiva classe patronal que, diante 

das reivindicações e mobilizações do operariado (o qual, é 

preciso lembrar, também contava com diversos elementos de 

origem teuta), precisou se organizar e unificar-se. 

Deste modo, percebemos que, apesar do predomínio 

de pequenos estabelecimentos com baixíssima utilização de 

tecnologia e pouca quantidade de empregados, a cidade 

contava também com um significativo número de grandes 

empresas, com emprego de maquinário moderno para a 

época e aproveitamento de significativa mão de obra. Muitos 

dos sócios ou proprietários destes estabelecimentos eram de 

origem teuto-brasileira. A seguir, analisaremos as estratégias 

adotadas pelo patronato no enfrentamento com o 

operariado nos momentos de greve, as quais, dialeticamente, 

contribuíram para a constituição da classe patronal. 

                                                 
62 PESAVENTO, Op. Cit., 1994, p. 202. 
63 SILVA, Carolina Fernandes da. O Remo e a História de Porto Alegre, Rio Grande do Sul: mosaico de identidades culturais 
no longo século XIX. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento 
Humano, Porto Alegre: UFRGS, 2011. 
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Estratégias patronais 

 

Após esta concisa apresentação do patronato da 

capital do estado no início do século XX, vamos abordar as 

estratégias por ele adotadas durante os embates com os 

operários ao longo das greves aqui examinadas. Devemos 

ressaltar que as práticas utilizadas pela burguesia representam 

estratégias de conservação/sucessão e têm como finalidade 

a preservação do status quo e de suas posses materiais. 

Pretendo, neste âmbito, e ainda que de forma breve, tratar 

do processo de organização classista do patronato, do ―fazer-

se‖ da classe patronal. Como mencionei no início deste artigo, 

darei especial ênfase à greve generalizada de 1919 visto que 

a pauta de reivindicações dos trabalhadores era direcionada 

preferencialmente aos patrões. 

Tanto a greve de 1917 quanto a de 1918 foram greves 

gerais64, deflagradas por associações operárias que reuniam 

diferentes sindicatos classistas e que reivindicavam a 

legitimidade de representar seus interesses diante de 

determinados interlocutores (Estado e patrões). Foram, 

portanto, movimentos mais unificados e homogêneos que a 

greve de 1919, a qual pode ser considerada uma greve 

―eruptiva‖ – retomando a expressão de Perrot –, na verdade 

uma sucessão de greves que se desencadeavam 

simultaneamente, sem uma coordenação conjunta. Tais 

movimentos ocorriam como erupções do magma em 

ebulição, difundindo-se como uma epidemia. Perrot 

denominou greves deste tipo de ―eruptivas‖, pois ocorrem 
                                                 
64 Greves gerais e greves generalizadas são, em sua essência, fenômenos diferentes. Silva Jr. afirma que “a expressão „greve 
geral‟ é usada com alguma licenciosidade, não só pelos militantes, como pela própria historiografia, assimilando não só um 
fenômeno diferente, a „greve generalizada‟, como também as greves que abarcam toda uma categoria mas apenas ela”, 
SILVA Jr., Op. Cit., 1994, p. 268. No caso das greves de 1917 e 1918, podemos efetivamente falar de greves gerais, pois, 
além de serem o resultado de um chamamento organizado, feito por associações operárias, possuíam uma pauta comum de 
reivindicações, não constituindo, portanto, o resultado da generalização de diversos movimentos grevistas que ocorriam 
paralelamente sem terem uma relação mais formal entre si.  
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como se estivessem ―possuídas por uma força exterior, 

irresistível‖65. E, de fato, as paralisações de 1919 se sucediam 

de modo quase que incontrolável: cada vitória de uma 

categoria impulsionava as reivindicações de outras e assim 

sucessivamente. Ou seja, as greves gerais dos anos anteriores 

irromperam a partir do chamamento de associações 

operárias que centralizavam e conduziam as ações coletivas 

de seus sindicatos associados. Na greve geral de 1917, foi 

criada a Liga de Defesa Popular (LDP), um comitê com a 

participação dos anarquistas e dos pedreiros sindicalistas, o 

qual, no decorrer do movimento paredista, converteu-se em 

uma espécie de centro diretor do movimento. Do mesmo 

modo, em 1918, a greve foi convocada por três associações 

operárias – FORGS, UGT e União Metalúrgica –, que 

representavam os interesses dos trabalhadores paredistas. Em 

1919, como as exigências dos operários direcionavam-se 

diretamente ao patronato, sem a intermediação do Estado, o 

conflito de classes tornou-se mais agudo. A escalada dos 

movimentos ocorridos durante esse ano – em sua maioria, 

vitoriosos – fez com que as mobilizações de setembro se 

radicalizassem. Durante o movimento paredista, o subchefe 

da polícia da 1ª região, Dr. Eurico Lustoza, mandou organizar 

uma estatística dos operários paralisados66, a qual 

discriminava o número de grevistas em cada uma das 

empresas pesquisadas, oferecendo os seguintes dados: 

  

                                                 
65 PERROT, Op. Cit., 1984, p. 35-36. Tradução minha. 
66 Correio do Povo, Porto Alegre, 06/09/1919, p. 3. 
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Tabela 3: Porto Alegre, Estabelecimentos em Greve, 1919. 

Estabelecimentos Proprietários Nº de 

grevistas 

Cia Força & Luz Cia Força & Luz 778 

Fiação e Tecidos Porto-Alegrense Cia Fiação e Tecidos Porto-

Alegrense 

385 

Companhia Têxtil Rio-Grandense Companhia Têxtil Rio-Grandense 128 

Companhia Fiação Porto 

Alegrense 

Companhia Fiação Porto 

Alegrense 

353 

Fábrica de Capas A. J. Renner & Cia 110 

Fábrica de Cerveja Bopp Irmãos 73 

Fábrica de Cerveja Bernardo Sassen 70 

Fábrica de Cerveja Ritter & Filhos 55 

Fábrica de Tecidos de Seda Elmer & Cia 6 

Moinho de Arroz R. C. Treptow 28 

Moinho de Arroz A. Dexheimer & Cia 19 

Moinho de Arroz Albino Cunha 24 

Fábrica de Cigarros Tertuliano G. Borges 137 

Companhia Telephônica Companhia Telephônica 106 

Centro Commercial Centro Commercial 24 

Fábrica de Cigarros V. Martins & Cia 18 

Padaria Delgado Delgado & Irmãos 19 

Padaria Brasil Silva & Irmão 8 

Padaria Primor Monteiro Gomes & Cia 16 

Padaria Popular Bastos & Almeida 22 

Padaria Weidemann Carlos Weidmann 5 

Padaria Varsóvia Carlos Tropowski 20 

Padaria Oscar Ruscher Oscar Ruscher 9 

Padaria Juvenal Cruz Juvenal Cruz 3 

Padaria Feliz Flores & Pereira 28 

Padaria Luso-Brasileira Fonseca & Cia 8 

Padaria Lealdade Antônio Gonçalves Serqueira [sic] 9 

Padaria Appolonia Estanislau Praiss 4 

Padaria Moinhos de Vento Roberto Droescher 13 

Padaria Garibaldi Pedro Zoratto 10 

Fábrica de Café A. Maysonnave & Cia 18 

Total de Operários em Greve 2.493 

Fonte: Correio do Povo, Porto Alegre, 06/09/1919, p. 3 

 

No quadro, observamos a grande quantidade de 

padarias que aderiram à greve, 14 estabelecimentos, 

totalizando 174 trabalhadores paralisados. Percebemos que 

algumas padarias possuíam mais de 20 operários parados: a 

Padaria Feliz, com 28; a Padaria Popular, com 22; e a Padaria 

Varsóvia, com 20. Outro ramo com significativa participação 

foi o têxtil, com um total de 866 operários em greve. Se 

somarmos os empregados do setor têxtil com os da Cia Força 
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& Luz, temos um total de 65,94% dos operários acima 

relacionados. Devemos observar, contudo, que o quadro 

omite importantes categorias em greve, como os carpinteiros, 

sapateiros, alfaiates e operários do ramo metalúrgico, por 

exemplo. Segundo o Correio do Povo, cerca de 600 

metalúrgicos teriam aderido ao movimento67, o que elevaria o 

número de grevistas para acima de 3000, demonstrando a 

força daquele movimento. 

Vitórias operárias, demissões, participação política e 

lockouts  
A partir de maio de 1919, movimentos grevistas 

rebentaram em muitos estabelecimentos da capital. Antes, 

em abril, eclodiu uma greve dos operários que trabalhavam 

nas obras do cais68. Esta durou até o início de julho, quando os 

patrões propuseram um aumento de 1$000 para os operários 

da serraria e 5$000 para os que trabalhavam no cais 

propriamente dito, e mais sete dias de salário a título de 

gratificação69. Em maio, trapicheiros e estivadores também 

aderiram à paralisação. Segundo O Syndicalista, em poucos 

dias, a categoria retornou vitoriosa ao trabalho70. No mesmo 

mês, o Sindicato de Resistência dos Alfaiates deflagrou uma 

greve geral da categoria71. A mobilização durou oito dias, até 

que os proprietários das alfaiatarias apreciassem uma nova 

tabela de preços elaborada pelo sindicato, que foi 

posteriormente atendido em suas reivindicações72.  

                                                 
67 Correio do Povo, Porto Alegre, 18/07/1919, p. 4. 
68 O Syndicalista, Porto Alegre, 27/05/1919, p. 2. 
69 O Syndicalista, Porto Alegre, 01/05/1919, p. 3. 
70 Idem. 
71 O Syndicalista, Porto Alegre, 01/05/1919, p. 4. 
72 O Syndicalista, Porto Alegre, 27/05/1919, p. 2. Neste número d‟O Syndicalista encontra-se a tabela apresentada pelos 
alfaiates e um boletim da categoria. A tabela foi transcrita no capítulo III de minha tese de Doutorado. Ver também Gazeta do 
Povo, Porto Alegre, 15/05/1919, p. 2. Até o início de junho, apenas “os srs. João Meneghetti e Sassen não haviam dado a 
definitiva resposta que, entretanto, sabia-se satisfatória”. Gazeta do Povo, Porto Alegre, 03/06/1919, p. 3. 
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Ainda no mês de maio, o Sindicato Padeiral declarou-se 

em greve, postulando que fossem postos em liberdade os 

padeiros presos na greve anterior e que uma comissão de 

higiene fiscalizasse as padarias mensalmente73. Também este 

sindicato foi bem-sucedido em suas reivindicações74. No final 

de julho, o Sindicato dos Operários em Calçados proclamou-

se em greve, exigindo aumento de 25% nos ordenados e 

redução da jornada de trabalho75. De acordo O Syndicalista, 

vários proprietários já teriam cedido às intenções dos grevistas, 

entre eles: Fábrica Castor, Sapataria Pontual, Casa Condor, A 

Pontualidade, Bota de Ouro, Jacinto Pandolpho, Botinha de 

Ouro, Sapataria Roma, Pedro Mansur, Theobaldo Klein, João 

Martineli, J. Buanove, Maximílio Ouriques, Arthur Hultsch, E. 

Lima e Cia., Gustavo Hartz, Frederico Strassburger, Avelino 

Freitas, Alcides Ignácio Moreira e Francisco Brino76. 

Uma estratégia desenvolvida pelos proprietários de 

certos estabelecimentos com o objetivo de desestimular os 

operários a aderirem aos movimentos paredistas e de garantir 

a continuidade da produção era substituir os trabalhadores 

em greve. Segundo Sirot, durante as greves, "a necessidade 

de manter a produção, reduzida ou suspensa pela greve, se 

impõe. A maneira mais elementar e a mais direta consiste na 

contratação de novos trabalhadores"77. E em 1919, esse foi um 

artifício bastante recorrente por parte do empresariado. A 

diretoria da Cia. Força e Luz, por exemplo, ―havia conseguido 

contratar vários maquinistas e foguistas licenciados da 

armada que aqui se achavam e que deram começo ao 

trabalho de aquecimento das caldeiras da usina‖, 

                                                 
73 O Syndicalista, Porto Alegre, 01/05/1919, p. 3. 
74 Gazeta do Povo, Porto Alegre, 26/05/1919, p. 3. 
75 Correio do Povo, Porto Alegre, 29/08/1919, p. 4. 
76 O Syndicalista, Porto Alegre, 02/08/1919, p. 3. 
77 SIROT, Op. Cit., 2002, p. 207. 
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contratando também em São Paulo ―pessoal para trabalhar 

na sua usina, o qual [tinha] embarcado pela estrada de ferro 

com destino a essa capital‖78. A mesma Companhia publicou 

uma série de anúncios nos quais oferecia empregos a 

maquinistas e foguistas interessados em substituir os grevistas79. 

A empresa, ainda, divulgou na imprensa e afixou o seguinte 

aviso nas suas portas: 

Previne-se aos empregados desta companhia que, 

dentro do prazo suficiente para o conhecimento 

deste aviso, serão os mesmos considerados 

despedidos e substituídos caso não se apresentem 

para assumir os seus lugares. 

Os retardatários que alegarem moléstia ou força 

maior serão readmitidos, desde que suas alegações 

forem plenamente justificadas. 

Aqueles que se demonstrarem desafetos [sic] à 

companhia, perturbando o serviço e a disciplina 

serão em tempo demitidos80. 

 

No ano anterior, quando ocorrera a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude da paralisação 

dos operários que trabalhavam na usina da Companhia Força 

& Luz81, o presidente do Estado ordenou o restabelecimento 

do serviço, promovendo a ocupação militar do 

estabelecimento82 e enviando alguns homens que estavam 

recolhidos nas prisões do 1º e 3º distritos para substituírem os 

grevistas83. O socorro ao patronato por parte do Estado, ao 

convocar indivíduos reclusos para trabalharem no lugar de 

operários grevistas, foi recorrente em outros movimentos 

paredistas. 

Outras empresas também vinham demitindo 

sistematicamente os empregados grevistas como, por 

                                                 
78 A Federação, Porto Alegre, 05/09/1919, p. 5. Ver também: Correio do Povo, Porto Alegre, 05/09/1919, p. 5. 
79 Correio do Povo, Porto Alegre, 05/09/1919, p. 1. 
80 A Federação, Porto Alegre, 06/09/1919, p. 5. 
81 A Federação, Porto Alegre, 22/07/1918, p. 6. 
82 A Federação, Porto Alegre, 22/07/1918, p. 6.; Correio do Povo, Porto Alegre, 23/07/1918, p. 6. 
83 Correio do Povo, Porto Alegre, 23/07/1918, p. 4. 
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exemplo, a Padaria Varsóvia, de propriedade de Carlos 

Tropowski, que já havia dispensado todos os seus funcionários 

– em número de 20, segundo o Correio do Povo, e de 40, 

segundo manifesto da União Maximalista84 – e a sapataria de 

Mendelski que, ―no afã de sua cólera divina despediu todos os 

seus empregados 40 homens‖85. A Companhia Telephônica 

(empresa Ganzo, Durruty & C) adotou a mesma postura e, no 

dia 4 de setembro, demitiu os 21 operários que se achavam 

parados, declarando encerrada a greve naquela empresa86. 

A mesma companhia já havia demitido, no final de agosto, 

dois operários ―por pertencerem ao sindicato daquela 

empresa‖87, e feito circular boletins informando que a empresa 

dispensaria mais quinze empregados ―pelo mesmo motivo‖ 88. 

Em editorial escrito por Carlos Bonhomme e intitulado 

Motivos justificados, resolução injusta, o Correio do Povo 

criticou a decisão da Companhia de demitir os empregados, 

frisando a justeza de suas reclamações e os inconvenientes 

que tal atitude poderia provocar ao comércio e aos 

assinantes em geral89. 

No movimento grevista de 1917, recorreu-se à idêntica 

estratégia. Mesmo que, nesta greve, o Estado tenha atuado 

no sentido de atender o que fora pleiteado pelos grevistas e 

propalado fazer a ―incorporação do proletariado à 

sociedade moderna‖, os patrões não se mostraram propensos 

a repetir o ―exemplo‖ fornecido pelo governo. Um exemplo 

disto é que, na fábrica de meias da Cia. Fabril Porto 

                                                 
84 Correio do Povo, Porto Alegre, 06/07/1919, p. 1 e Ao Povo Sedento de Liberdade. União Maximalista. Anexo 9. In: ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. Processo-Crime nº 1.016, Porto Alegre, 1919, p. 20. 
85 Ao Povo Sedento de Liberdade. União Maximalista. Anexo 9. In: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Processo-Crime nº 
1.016, Porto Alegre, 1919, p. 20.  
86 Correio do Povo, Porto Alegre, 05/09/1919, p. 5.  
87 Gazeta do Povo, Porto Alegre, 29/08/1919, p. 3. 
88 Idem. 
89 Correio do Povo, Porto Alegre, 07/09/1919, p. 1. 
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Alegrense, mandou-se ―prevenir aos grevistas em suas 

residências que haviam sido dispensados de seus serviços na 

fábrica‖90 e, logo em seguida, foram contratados outros 

funcionários. Observamos que esta estratégia patronal de 

troca de empregados grevistas por outros trabalhadores 

podia carregar consigo o ônus de promover uma 

radicalização dos embates com o operariado, uma vez que 

tal atitude era moralmente rechaçada por não coadunar, na 

opinião dos militantes, com o repertório de ―armas‖ de uma 

―greve limpa‖. Deste modo, vimos, por exemplo, que, em 

virtude do aviso veiculado pela Cia. Força e Luz, houve o 

atentado à bomba na sede da companhia91, enquanto que 

os operários admitidos para substituírem os grevistas na Cia. 

Fabril Porto Alegrense eram ―constantemente ameaçados 

pelos grevistas que pretendem até proibi-los de trabalhar‖92. 

Apesar disso, diversas outras empresas dispensaram sem 

nenhuma relutância os operários que quiseram aderir à greve. 

Entre eles, as dos srs. J. Ayres Friedrich, F. C. Kessler, Oscar 

Teichmann e Cia., Kessler e Vasconcelos e Walter Gerdau93. 

A estratégia de demissão e substituição de operários em 

greve não se limitava, é claro, apenas ao patronato porto-

alegrense. Em outras cidades do estado, lançou-se mão com 

frequência do mesmo recurso. Por exemplo: durante a greve 

dos estivadores, ocorrida no ano de 1919, na cidade de 

Pelotas, as autoridades ―obrigaram uns infelizes presos a 

trabalharem a bordo dos navios em substituição dos 

estivadores que se acham em greve, reclamando as justas 

                                                 
90 ESTADO do Rio Grande do Sul. Arquivo Público do Estado. Processo-Crime n.º 833. Porto Alegre: 1917, p. 77. 
91 Correio do Povo, Porto Alegre, 07/09/1919, p. 10. 
92 ESTADO do Rio Grande do Sul. Arquivo Público do Estado. Processo-Crime n.º 833. Porto Alegre: 1917, p. 21. 
93 O Syndicalista, Porto Alegre, 03/09/1919, p. 1. 
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oito horas de trabalho e aumento de salário‖94. Isso também 

teria ocorrido em Rio Grande, na greve daquele ano, quando  

os presos que se acham recolhidos no segundo 

posto fizeram o serviço de descarga de carvão para 

a Usina Elétrica. Os referidos reclusos foram 

conduzidos à Usina, escoltados por uma força da 

polícia administrativa. Exatamente como fazia a 

Alemanha com os prisioneiros de guerra, o que 

tantas vezes foi censurado pelas boas gentes. A 

polícia a serviço do burguês não escolhe os meios. 

Transforma os presos em escravos95. 

 

Outra estratégia do patronato diante das ações 

coletivas dos operários era recorrer ao Estado a fim de buscar 

apoio e garantia para a ―liberdade de trabalho‖. Por essa 

razão, a identificação feita pelos trabalhadores entre Estado e 

burguesia se torna compreensível. O primeiro foi, inúmeras 

vezes, convocado para intermediar as divergências de 

interesse existentes entre as duas classes. No entanto, ―esta 

mediação dos conflitos entre patrões e operários pelo Estado 

jamais é desinteressada: sua primeira preocupação é a 

contenção da agitação96‖. Um exemplo do comportamento 

do patronato em solicitar auxílio do governo verifica-se no 

decorrer das greves de setembro de 1919, quando os 

proprietários e diretores de estabelecimentos cujos operários 

estavam paralisados dirigiram-se ao presidente do Estado a 

fim de mostrar-lhe a situação aflitiva pela qual passava a 

indústria local e solicitar-lhe providências. Dirigiram-lhe, ainda, 

um relatório com o objetivo de ―lhe provar a situação precária 

                                                 
94 Aos Trabalhadores. Anexo 23. ESTADO do Rio Grande do Sul. Arquivo Público do Estado. Processo-Crime n.º 1016, Porto 
Alegre: 1919. 
95 O Syndicalista, Porto Alegre, 27/05/1919, p. 1. 
96 SIROT, Stéphane. La Grève em France: une histoire social. (XIX-XX siècle). Paris: Odile Jacob, 2002, p. 234. 
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em que ficaria a indústria se concedesse as exigências dos 

grevistas‖97. 

A despeito de a burguesia industrial ser, naquele 

momento, uma fração não-hegemônica da classe dominante 

no Rio Grande do Sul, a tomada de algumas posições no 

campo político passou a ser uma alternativa para fortalecer 

suas posições no âmbito econômico e proteger seus 

interesses. Ou seja, parecia ser insuficiente a esta elite usufruir o 

poder econômico, ela precisava também alcançar posições 

político-institucionais a fim de obter ―os meios principais do 

exercício do poder, de adquirir e conservar riqueza, e de 

configurar as principais vantagens do prestígio‖98. Neste 

sentido, é necessário compreender os mecanismos que 

levaram esse privilegiado grupo econômico a fazer a 

passagem de um campo ao outro. Mills afirma que, 

normalmente, as mesmas pessoas que ―[...] governam as 

grandes empresas, governam o aparelho do Estado e exigem 

as suas prerrogativas, [...] ocupam os postos de comando na 

estrutura social nos quais estão centrados agora os 

instrumentos efectivos do poder e a riqueza e a celebridade 

de que gozam‖99. 

No caso de Porto Alegre na conjuntura aqui examinada, 

podemos notar que, muitas vezes, membros da elite 

econômica foram recrutados pelo partido então hegemônico 

– o PRR – para suas fileiras e empresários como Alberto Bins 

começaram a exercer um papel efetivo em termos de 

participação nas políticas públicas. Bins foi eleito conselheiro 

municipal em 1908; representante na Assembleia Estadual em 

                                                 
97 A Postos Operários – Manifesto da FORGS. 04/09/1919. Anexo 15. In: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Processo-
Crime nº 1.016, Porto Alegre, 1919.; Correio do Povo, Porto Alegre, 03/09/1919, p. 5. 
98 MILLS apud CORADINI, Odaci L. Engajamento associativo-sindical e recrutamento de elites políticas: tendências recentes 
no Brasil. Revista de Sociologia e Política, v. 28, p. 195-217, 2007. 
99 MILLS, C. W. La Elite del Poder. México: Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 11-12. 
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1913, 1917, 1921 e 1926; vice-intendente em 1924 e intendente 

municipal em 1928100. Teria sido conduzido à esfera política 

por intermédio do próprio Júlio de Castilhos101. Em entrevista 

concedida a Erich Fausel, autor de uma biografia sua, Bins 

afirmava que a ―firme convicção de ser um representante da 

classe produtora reg[ia] toda a sua atuação administrativa e 

política‖102, o que corrobora o fato de que representantes da 

burguesia industrial passaram a aproximar-se – e participar –  

do Estado como forma de fazerem valer seus interesses 

econômicos. Outros exemplos dessa dinâmica: nas eleições 

municipais de 1920, José Sanguinetti, proprietário de uma 

fábrica de móveis, ficou entre os suplentes para o Conselho 

Municipal103 e, no pleito de 1924, Victor Adalberto Kessler104, 

filho de Felix Christiano Kessler, sócio da fábrica de chapéus 

Kessler & Cia, elegeu-se conselheiro municipal com 7261 

votos105. 

Como analisei em minha dissertação de mestrado, o 

governo do Rio Grande do Sul colocava-se como 

representante de toda a sociedade, considerando-se o 

impulsionador do desenvolvimento harmônico do Estado por 

contar com ―o apoio estimulante de todas as classes sociais‖ 

106. O PRR era um partido qualitativamente diferente dos 

demais existentes no país por não ser composto pela elite 

tradicional do Estado, contando com uma oposição forte e 

organizada107. Em virtude disto, necessitou de um maior 

respaldo de outros setores sociais, abrangendo demandas 

                                                 
100 PACHECO, Ricardo de Aguiar. A Vaga Sombra do Poder: vida associativa e cultura política em Porto Alegre da década de 
1920. Tese de Doutoramento, Porto Alegre: UFRGS, 2004, p. 125. 
101 Idem, p. 124. 
102 FAUSEL, Erich. Alberto Bins: o merlense brasileiro. São Leopoldo: Rotermund & Cia. Ltda., s/d, p. 12. 
103 A Federação, Porto Alegre, 29/09/1920, p. 4. 
104 Em 1918, Victor Adalberto Kessler havia sido eleito por unanimidade suplente da diretoria do Banco Nacional do 
Commércio em Porto Alegre. Correio do Povo, Porto Alegre, 21/03/1918, p. 4. 
105 A Federação, Porto Alegre, 03/10/1924, p. 3. 
106 MENSAGEM do Presidente do Estado à Assembleia dos Representantes. 1903, p. 8.  
107 PINTO, Céli Regina. Positivismo: um Projeto Político Alternativo (RS: 1889-1930). Porto Alegre: L&PM, 1986, p. 15. 
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diversas e promovendo uma expansão de sua base social, 

incluindo a burguesia industrial e comercial. Tais segmentos 

foram incorporados  

na estruturação de um partido político, para o qual 

era vital a composição com os capitais emergentes. 

O PRR, apresentando-se como o condutor de uma 

vontade coletiva e formulando uma constelação 

de ideias adequada à conciliação de interesses 

díspares, buscou conservar a unidade e a coesão 

dos principais interesses da sociedade rio-

grandense108. 

Com isto, grupos sociais emergentes, como o patronato 

comercial e industrial, passaram a ser cooptados pela 

estrutura do partido e, ―como integrantes do aparato de 

hegemonia que sustentava o PRR, alguns empresários 

ocuparam cargos políticos de destaque no decorrer da 

República Velha‖109. Do mesmo modo, o próprio operariado 

também foi inserido nos quadros do PRR, bastando ver os 

casos de Francisco Xavier da Costa e Vigo Thompson Collin, 

que se tornaram conselheiros municipais. Segundo Pesavento, 

em Porto Alegre, maior centro industrial do estado, fazia-se 

notar nitidamente 

a presença marcante dos empresários como 

conselheiros municipais: Alberto Bins e Victor 

Henrique Silva (fundição e metalúrgica), Antônio 

Chaves Barcellos Filho (lanifício e moinho), Simão 

Kappel, Edmundo Arnt e Francisco Herzog (móveis), 

Carlos Júlio Becker e H. de Barros Figueiredo Jr. 

(calçados), Frederico Linck e Ramiro Barcellos 

(charqueada), Frederico Dexheimer e Victor Alberto 

Kessler (beneficiamento de arroz), Felipe Schmitt e 

Frederico Trein (banha), José Bertaso (indústria 

gráfica), Eurípedes Mostardeiro (arroz e fiação e 

tecidos), Antônio Mostadeiro Filho (interesses ligados 

à fabricação de papel e papelão) e os já citados 

Luís Englert e Domingos Martins Pereira de Souza110. 

 

                                                 
108 PESAVENTO, Op. Cit., 1988, p. 238. 
109 Idem, p. 239. 
110 Ibidem, p. 241. 
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Na Assembleia dos Representantes do Estado, 

empresários de diferentes ramos, atuantes na capital, também 

ocuparam o cargo de deputado pelo PRR. Alguns exemplos: 

Possidônio Mâncio da Cunha Jr., ligado à Companhia Fiação 

e Tecidos Porto-Alegrense e com participação em várias 

empresas do estado, como, por exemplo, a Fiat Lux; o já 

referido Alberto Bins, da Metalúrgica Berta; Antônio Soares de 

Barcellos, proprietário de fábrica de acolchoados e um dos 

diretores da Fiat Lux; Antônio Chaves Barcellos Filho, do 

Lanifício São Pedro e da casa comercial Chaves & Almeida; 

Manoel Py, da Companhia Fiação e Tecidos Porto-Alegrense; 

Eurípedes Mostardeiro111, cuja família era incorporadora da 

Fiateci, entre outros112. Observa-se, pois, a tentativa da 

burguesia porto-alegrense de se fazer representar 

politicamente por meio da participação nos assentos 

legislativos – tanto municipais quanto estaduais. Com isso, por 

estarem próximos ao Estado, esses empresários podiam dispor 

de forma mais ―garantida‖ do apoio daquele quando seus 

empregados se declaravam em greve. 

Outras medidas empregadas pelo patronato diante das 

greves aqui examinadas foram a tomada conjunta de 

decisões e o lockout, conforme veremos a partir de agora. 

                                                 
111 Eurípides Mostardeiro nasceu em Rio Grande em 1867. Era proprietário de três plantações de arroz que ocupavam uma 
área total de 500 hectares e produziam anualmente 15.000 sacos. Em Cachoeira, possuía sociedade com a firma Aydos 
Neves & Cia., com moinhos para beneficiar arroz. Os sócios desta firma eram os srs. João Aydos, Frederico Descheimer e 
Isidoro Neves. Fundou a firma Pedro Pereira & Cia, em 1902, para comercializar armarinhos e modas. LLOYD‟S, Op. Cit., 
1913, p. 826. 
112 Pesavento complementa e precisa esta lista: “Na Assembleia dos Representantes, empresários de diferentes ramos 
ocuparam o cargo de deputados pelo PRR: Alberto Roberto Rosa, charqueador e um dos fundadores da Companhia Fiação e 
Tecidos Pelotense, foi deputado da 7ª à 9 ª legislatura; o já referido Possidônio Mâncio da Cunha Jr. foi constituinte em 1891 
e deputado na 1ª, 7ª, 8ª e 9ª legislaturas; Alberto Bins, da Metalúrgica Berta, foi deputado estadual da 7ª à 10ª legislaturas; 
Antônio Soares de Barcellos, proprietário da fábrica de acolchoados e um dos diretores da Fiat Lux, foi constituinte em 1891 e 
ocupou uma cadeira na assembleia na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª e 7ª legislaturas; Antônio Chaves Barcellos Filho, do Lanifício São 
Pedro e da casa comercial Chaves & Almeida, cumpriu mandato na 8ª legislatura; Frederico Linck, charqueador, foi 
representante do PRR na Assembleia da 7ª à 10ª legislatura; José Gonçalves Chaves, também charqueador, foi deputado na 
5ª legislatura; Manoel Py, da Companhia Fiação e Tecidos Porto-Alegrense, deputado da 2ª à 5ª legislatura; Emílio Guilayn, 
charqueador de Bagé, ocupou mandato legislativo da 5ª à 8ª legislatura; Baltazar de Bem, charqueador de Cachoeira, da 5ª à 
16ª legislatura; Júlio Mendonça Moreira, da firma charqueadora Moreira & Filhos, de Pelotas, foi constituinte de 1891 e 
deputado na 1ª legislatura; Eurípedes Mostardeiro, cuja família era incorporadora da Fiateci e possuía engenho de arroz, foi 
deputado na 7ª legislatura; Luís Englert, constituinte de 1891 e deputado estadual da 1ª à 6ª legislatura; Domingos Martins 
Pereira de Souza, representante na Assembleia na 5ª e 6ª legislaturas e Euclides de Souza Aranha, na 5ª legislatura”. 
PESAVENTO, Op. Cit., 1988.  p. 239-240. 
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No começo de agosto de 1919, foi a vez dos 

marceneiros, carpinteiros e classes anexas entrarem em greve. 

Este movimento – o primeiro da categoria em Porto Alegre – 

durou doze dias e resultou na vitória dos trabalhadores113, que 

conseguiram não só a redução da jornada de trabalho para 

oito horas bem como o aumento de 3$000 em seus salários114. 

Contudo, durante a greve, já se observa a tentativa dos 

patrões de negociarem coletivamente com os empregados. 

No momento em que os operários da fábrica de móveis Arnt, 

Depperman & Cia.115 solicitaram junto ao tenente-coronel 

Edmundo Arnt, sócio da empresa, a adoção da jornada de 

oito horas e o aumento de salário de 25%, este lhes declarou 

que ―antes de dar uma resposta iria convocar uma reunião 

com os demais colegas a fim de que, em comum acordo, os 

proprietários de fábrica de móveis resolvessem sobre o 

assunto‖116. Assim, em reunião da classe patronal ocorrida no 

salão nobre do clube Grêmio Náutico União, os proprietários 

de marcenarias enviaram a seguinte proposta aos operários: 

Horário – o horário oficial será de oito horas por dia. 

Toda vez que em uma oficina houver trabalho fora 

do horário, ‗o operário por dia‘ perceberá neste 

caso o correspondente por hora de trabalho, sobre 

sua diária.  

Aumento – O aumento de salário para o 

‗empregado por dia‘ consiste na diminuição do 

horário e para os operários em peça aumentar-se-á 

o preço de todos os serviços na proporção de 

menos para os já bem pagos, e mais para os 

atualmente mal pagos, não podendo este aumento 

ser inferior nunca a 5% e mais do que 15%, a juízo 

dos patrões117.  

                                                 
113 O Syndicalista, Porto Alegre. 03/09/1919, p. 3. Sobre este movimento, Friedrich Kniestedt – que era tesoureiro do referido 
Sindicato – menciona que os trabalhadores em madeira tinham entrado em greve em solidariedade aos trabalhadores da 
indústria metalúrgica que reclamavam por uma jornada de oito horas de trabalho. GERTZ, Op. Cit., 1989, p. 127. 
114 RELATÓRIO do Chefe de Polícia Interino Eurico de Souza Lustosa, Porto Alegre, 1920, p. 355-357 (BPERS).  
115 Fundada por Simon Kappel e Edmundo Arnt em 1869, passou a chamar-se Arnt, Depperman & Cia. após a saída do sócio 
João Kappel Sobrinho, filho de Simon Kappel. 
116 Correio do Povo, Porto Alegre, 06/08/1919, p. 4.  
117 Correio do Povo, Porto Alegre, 12/08/1919, p. 4. Segundo Pesavento, “a remuneração por peça atuava como um estímulo 
para trabalhar mais e obter um maior salário, o que redundava, na prática, em dilatação da jornada de trabalho”. 
PESAVENTO, Op. Cit., 1988, p. 52. 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

71 

As propostas foram rejeitadas pelo sindicato que, 

agradecendo a ―esmola‖, decidiu pela continuidade da 

greve, em função de que aquelas ―não estavam de acordo 

com as resoluções tomadas pelos operários‖118. Em suas 

Memórias, Friedrich Kniestedt, um dos principais dirigentes da 

FORGS no período e membro do Sindicato dos Marceneiros, 

relata a respeito da greve: ―depois de uma semana quase 

todas as marcenarias tinham concordado [com a redução da 

jornada de trabalho para oito horas], depois de duas semanas 

quase todas as serrarias, e mais uma semana depois também 

a grande fábrica de cadeiras e móveis de Gerdau 

concordou.‖119. Entretanto, as exigências foram atendidas 

parcialmente e os marceneiros tiveram de se contentar com 

as propostas dos patrões. No caso dos carpinteiros, ocorreu 

uma situação semelhante: alguns proprietários reuniram-se na 

Carpintaria Sommer (de propriedade de Roberto Sommer e 

sita à Rua Ernesto Alves, 71) e ―resolveram conceder aos 

operários 8 horas de trabalho, 10% sobre os salários e a 

garantia das ferramentas em caso de incêndio‖120. 

Apesar disto, o sindicato recusou a proposta dos patrões 

e optou pela continuidade da greve até que todas as 

exigências cabalmente fossem aceitas: ―Em vista desta 

resposta, os proprietários uniram-se e resolveram sustentar suas 

decisões e acordaram abrir as oficinas a fim de serem 

admitidos ao serviço todos os operários que queiram retornar 

ao trabalho. Ficou resolvido, também, que no caso de não 

                                                 
118 Correio do Povo, Porto Alegre, 12/08/1919, p. 4. O Sindicato dos Marceneiros, Carpinteiros e Classes Anexas distribuiu um 
boletim intitulado Aos trabalhadores e ao Povo em geral no qual justificava a recusa da oferta dos proprietários de fábricas e 
oficinas. Aos Trabalhadores e ao Povo em Geral. Anexo 21. In: ESTADO do Rio Grande do Sul. Arquivo Público do Estado. 
Processo-Crime n.º 1016. Porto Alegre: 1917. 
119 GERTZ, Op. Cit., 1989, p. 127. 
120 Correio do Povo, Porto Alegre, 12/08/1919, p. 4.  
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comparecimento dos operários, as carpintarias fechassem, 

por tempo indeterminado‖121. 

Esta decisão dos proprietários de carpintarias de Porto 

Alegre caracteriza um lockout, recurso de pressão com 

potencial de coagir os trabalhadores a voltarem ao serviço, 

sinalizando uma verdadeira ―queda de braço‖ entre patrões e 

empregados: quem teria condições de resistir por mais 

tempo? Os patrões respondem à greve operária com uma 

greve patronal122. De forma semelhante aos boicotes 

organizados pelos operários, o lockout também se constitui em 

uma técnica de pressão, nesse caso exercida pelos patrões, 

que se baseia na abstenção do trabalho através do 

fechamento dos estabelecimentos. Esse recurso pode ser 

definido como a recusa por parte dos patrões em ceder aos 

trabalhadores os instrumentos de trabalho necessários para a 

sua atividade e ―é usado, na maior parte das vezes, como 

reação por parte dos empresários contra indicativos de 

greve‖123. Sirot o considera um ―método de resistência 

radical‖124 empregado por "alguns patrões combativos ou 

bem organizados [...] como uma resposta, quase imediata, 

destinada a mostrar a sua vontade de resistir e, assim, colocar 

um fim rápido ao conflito‖125. Segundo Treu, o lockout pode ser 

defensivo ou ofensivo, sendo que o objetivo comum a ambas 

as formas é  ―pôr o empresário numa posição mais vantajosa em 

relação aos trabalhadores envolvidos na disputa‖126. 

O emprego de tal estratégia também pode ser 

observado em outras ocasiões: na greve dos tecelões e 

                                                 
121 Correio do Povo, Porto Alegre, 12/08/1919, p. 4. 
122 SIROT, Op. Cit., 2002, p. 210. 
123 TREU, Tiziano. Lock-Out. In: BÓBBIO, Norberto (org.). Dicionário de Política. Brasília: Universidade de Brasília, 1998, p. 
731. 
124 SIROT, Op. Cit., 2002, p. 210. 
125 SIROT, Op. Cit., 2002, p. 211. 
126 Idem, p. 732 
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chapeleiros do mesmo ano, por exemplo, os proprietários das 

fábricas Companhia Têxtil Rio-Grandense, Companhia Fiação 

e Tecidos Porto-Alegrense, Companhia Fabril Porto-Alegrense, 

A. J. Renner & Cia, F. C. Kessler, Eduardo Sommer e Oscar 

Teichmann deliberaram ―fazer cessar o funcionamento‖ das 

fábricas127. Todavia, no período aqui estudado, as ameaças 

de lockout foram mais comuns do que a sua aplicação.  

Enfim, as principais estratégias usadas pelos patrões 

durante as greves aqui estudadas, em especial na de 1919 

(quando as reivindicações operárias dirigiram-se, sobretudo, a 

eles), foram a substituição dos operários grevistas, a ameaça 

ou a efetivação de lockouts, o apelo à intervenção do Poder 

Público (fortalecida pela participação de empresários no 

campo político) e a negociação coletiva dos patrões. Tais 

métodos sinalizam que, no processo de enfrentamento com os 

trabalhadores, também o patronato estava constituindo-se 

como classe e organizando-se, como veremos a seguir. 

A organização patronal e suas ações conjuntas 

 

Em face de tamanha pressão derivada da ação 

organizada dos trabalhadores e suas associações classistas, 

tornou-se necessário, da parte do patronato, a adoção de um 

conjunto de estratégias coletivas. No início do século XX, os 

industriais ainda não estavam constituídos em uma entidade 

classista ―como acontecia com os comerciantes, que desde 

1858 já possuíam a Associação Comercial, ou os criadores, 

que haviam fundado em 1912 a União dos Criadores‖128. 

Apesar de desprovidos de uma instituição própria, os industriais 

congregavam-se nas entidades associativas dos 

                                                 
127 Correio do Povo, Porto Alegre, 08/09/1919, p. 3. 
128 MERTZ, Marli. A burguesia industrial gaúcha e suas tentativas de organização: de sua origem a 1930. Ensaios FEE, Porto 
Alegre, v. 12, nº 2, p. 424, 1991. 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

74 

comerciantes, entre as quais se destacava a Praça de 

Comércio de Porto Alegre. Isso se justifica quando se 

considera que os interesses de ambas as frações não agrárias 

da burguesia — ou seja, comerciantes e industriais — 

apresentavam, ao menos naquele momento, mais 

complementaridades do que divergências.  

Durante a greve geral de 1906 – a ―Greve dos 21 dias‖ –, 

a fim de defender os interesses da classe patronal frente à 

pressão dos operários, ocorreu uma tentativa de associação 

da classe com o intuito de formar uma entidade específica. A 

iniciativa capitaneada por Alberto Bins defendia a criação de 

uma organização dos empresários que os habilitasse a 

adotarem ações conjuntas no confronto com os 

trabalhadores paredistas. Para Bins, os industrialistas 

―precisavam ter um órgão legítimo e autorizado, que cuide de 

tudo quanto lhes diz respeito e que se entenda diretamente 

com os poderes públicos‖129. É sintomático observar que esta 

primeira iniciativa do patronato de constituir uma entidade de 

classe coincidiu com a fundação da FORGS, evidenciando a 

dialética que preside a formação das duas classes 

fundamentais do modo de produção capitalista. Schmidt 

salienta que ―assim como a classe operária porto-alegrense 

procurava cristalizar a sua identidade em uma associação – a 

FORGS –, a burguesia local também buscou institucionalizar a 

comunhão de seus interesses‖130.  

Em uma reunião dos proprietários de diversas fábricas 

de Porto Alegre ocorrida no Clube Caxeiral, esses 

concordaram com a iniciativa e acordaram em propor aos 

operários o estabelecimento da média de nove horas de 

                                                 
129 Correio do Povo, Porto Alegre, 07/10/1906, p. 5. 
130 SCHMIDT, Op. Cit., 2005, p. 53. 
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trabalho, entre outras deliberações, como a de solicitar que as 

autoridades policiais garantissem a liberdade daqueles que 

desejassem trabalhar131.  

A nova entidade se denominaria União Industrial e a 

comissão destinada a elaborar seus estatutos compôs-se de 

modo a contemplar os diferentes ramos da indústria: Alberto 

Bins (ferros), Victor Barreto (calçados), Francisco Herzog 

(madeiras), Otto Fenselau (tecidos) e Neugebauer (doces). 

Participariam da associação grandes e pequenos industriais, 

contribuindo cada um de acordo com o tamanho do seu 

estabelecimento. Poderiam participar, inclusive, as oficinas 

menores, que, na opinião dos industriais, só teriam a lucrar 

com seu ingresso na entidade132.  

Em outra reunião do patronato, ainda durante a greve 

de 1906, desta vez no salão da Usina Elétrica, Alberto Bins 

apresentou a proposta de um representante dos operários, 

que havia lhe sugerido que, se os proprietários reduzissem a 

jornada de trabalho para 8 ½ horas, os grevistas voltariam ao 

trabalho, advogando logo a seguir que a jornada fosse 

modificada para 8 ¾ horas133. Tal proposta, aparentemente 

pouco atrativa para o operariado, pode ser compreendida se 

observarmos que a greve significa muito mais do que uma 

disputa meramente econômica, por salários, pois representa a 

possibilidade de resgate da honra e da dignidade dos 

trabalhadores, fazendo com que esses se sintam importantes. 

Um exemplo, embora bastante posterior, parece corroborar 

essa interpretação: em depoimento colhido no decorrer de 

                                                 
131 Esta exposição está baseada, principalmente, nos números do periódico O Independente publicados entre os dias 4 e 21 
de outubro de 1906. 
132 PESAVENTO, Op. Cit., 1988, p. 245. 
133 O representante operário que trouxe esta proposta aos industrialistas foi, segundo Schmidt, Francisco Xavier da Costa, 
que “tentando garantir a sua posição de efetivo negociador – ainda apresentou a contraproposta de uma jornada de 8 horas e 
três quartos, a qual, segundo ele, caso fosse aprovada, seria aceita por todos os trabalhadores, que imediatamente voltariam 
às fábricas e oficinas”. SCHMIDT, Op. Cit., 2005, p. 67. 
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uma greve dos operários metalúrgicos em São Paulo, 

Frederico, um operário, afirmou que a greve é ―[...] mais pela 

honra do cara do que pelo aumento‖134. Voltando ao 

contexto aqui em estudo, esta diferença de quinze minutos 

sugerida pelo líder operário pode ser encarada, então, muito 

mais como uma tentativa de resguardar o orgulho dos 

trabalhadores, para que esses não tivessem que acatar a 

proposta dos patrões, ferindo a dignidade do grupo. A greve 

havia se tornado uma questão de princípios, colocando em 

xeque a posição de liderança tanto de Francisco Xavier da 

Costa quanto de Alberto Bins135. 

Bins informou-lhe, então, que teria de apresentar a 

proposta a seus colegas, porém votaria contra. Encaminhada 

a proposta aos proprietários, essa foi rechaçada por ser vista 

como um aviltamento136. Os empresários acabaram 

acatando a sugestão de Bins e rejeitando ―por unanimidade, 

a proposta, alegando que essa concessão seria humilhante 

aos industrialistas que argumentavam já terem sofrido 

inúmeras ofensas por grosserias ditas pelos grevistas em 

comícios e panfletos‖137. Nesta reunião, ficou combinado 

também que a discussão acerca da criação da União 

Industrial só seria retomada após o término da greve, quando 

chegasse do Rio de Janeiro o modelo de um estatuto de uma 

associação similar. 

A respeito da atitude dos patrões nesta ―parede‖, Bilhão 

ressalta que, apesar das evidências estampadas nos jornais, 

―o grupo dos industrialistas e construtores já não se 

                                                 
134 Trecho de depoimento colhido em uma das greves dos anos 1978-1980. ABRAMO, L. W. Greve metalúrgica em S. 
Bernardo: sobre a dignidade do trabalho. In: CARDOSO, Ruth Correa et al. As lutas sociais e a cidade. São Paulo: Paz e 
Terra, 1991, p. 214. 
135 SCHMIDT, Op. Cit., 2005, p. 67. 
136 Esta exposição está baseada, principalmente, nos números do periódico O Independente publicados entre os dias 4 e 21 
de outubro de 1906. 
137 BILHÃO, Isabel, Op. Cit., p. 53. 
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encontra[va] tão coeso‖, pois, contrariando o convênio 

firmado em reuniões anteriores, alguns construtores acataram 

a reivindicação de oito horas diárias de trabalho138. Da 

mesma forma, outros industrialistas também estabeleceram 

acordos em separado com seus funcionários, o que evidencia 

tensões e divergências nas estratégias dos patrões. Nicolau 

Rocco, da Confeitaria Rocco, foi mais além: além der 

conceder as oito horas a seus funcionários, abriu uma 

subscrição para auxiliar os grevistas, tendo doado 100 mil 

réis!139 Em 1906, a possibilidade de se fundar uma agremiação 

capaz de congregar os interesses do patronato porto-

alegrense foi aventada como uma resposta à crescente 

organização dos operários. Em 1919, tornou-se necessário, 

novamente, apelar para a união da classe patronal com a 

finalidade precípua de enfrentar o ascenso mobilizatório dos 

trabalhadores da capital que vinham deflagrando 

ininterruptas greves, as quais proporcionavam ganhos aos 

operários.  

No mês de julho, o Sindicato dos Metalúrgicos declarou-

se em greve exigindo oito horas de trabalho e aumento de 

salário. As comissões de operários encarregadas de negociar 

com os patrões informaram que os srs. Mabilde & Cia., Edgar 

Booth140 e Francisco Clausen haviam acedido em adotar o 

horário proposto. Quanto às demais oficinas, embora tivessem 

sido entregues ofícios aos seus proprietários, as respostas ainda 

estavam sendo aguardadas141. Ou seja, os patrões estavam 

sendo pressionados e muitos acabavam por ceder às 

                                                 
138 Idem, p. 54. 
139 SCHMIDT, Op. Cit., 2005, p. 62. 
140 Uma curiosidade: Edgar Booth foi o autor do primeiro gol em Grenais. Além disso, foi “o pivô da primeira briga em gre-
nais”. BUENO, Eduardo. Grêmio: nada pode ser maior. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005, p. 86.  
141 Correio do Povo, Porto Alegre, 18/07/1919, p. 4. 
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exigências do operariado. Nesta direção, o jornal Correio do 

Povo noticiou: 

Os srs. Alcaraz & Cia., Só Filhos, José Becker & Irmão, 

Jacques Maas, Cypriano Micheletto & Irmão, Otto 

Outeiral, Bromber & Cia, Guilherme Knack e João R. 

Alves resolveram adotar, em seus estabelecimentos, 

a jornada de 8 horas, conforme solicitavam os 

operários142. 

 

Apesar de alguns empregadores terem atendido ao 

que fora pleiteado pelos metalúrgicos, em reunião dos 

proprietários de estabelecimentos desta natureza, ficou 

decidido, segundo proposição do major Alberto Bins (que 

parece ser, ao longo da Primeira República, o grande 

articulador da classe patronal porto-alegrense), que eles não 

iriam ceder às reivindicações, argumentando que tramitava 

no Congresso Nacional uma lei que regulamentava a jornada 

de trabalho em oito horas e, se eles adotassem a redução de 

jornada, ficariam prejudicados pela concorrência, o que 

também prejudicaria os próprios operários em função da 

diminuição do movimento naqueles estabelecimentos143. 

Durante esta reunião, os proprietários das metalúrgicas 

encontravam-se divididos e defendiam propostas opostas. 

Enquanto Joaquim Alcaraz sugeria que os patrões 

―acedessem ao pedido dos operários, concedendo-lhes a 

jornada de trabalho de 8 horas‖, Alberto Bins sustentava que 

se deveria aguardar a aprovação da referida lei que 

tramitava no Congresso. O último alegava que, caso se 

adotasse a redução da jornada de trabalho nas indústrias da 

cidade, tal medida ―colocaria os estabelecimentos 

metalúrgicos desta capital em condição de inferioridade em 

                                                 
142 Correio do Povo, Porto Alegre, 17/08/1919, p. 3. 
143 Correio do Povo, Porto Alegre, 18/07/1919, p. 4 e 23/07/1919, p. 4. 
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relação a estabelecimentos de localidades próximas onde 

vigoram horários de 9, 10 e até mais horas de trabalho‖144. O 

Syndicalista, ao comentar tal encontro, ironizou Alberto Bins, 

por esse ter reunido a ―congregação abissínica‖ e falado 

―pesadamente, prussianamente‖, contra os ―malandros que 

fizeram o desaforo de se declarar em greve‖145. Mesmo os 

patrões que concordaram em atender a reivindicação do 

sindicato foram criticados pelo jornal, uma vez que esses – 

chamados de ―cérebros de lama‖ – ―resolveram estabelecer 

as 8 horas mas não assinam nem reconhecem o Comitê nem 

a greve, como se fossem deuses ou homens de palavra‖146. 

Provavelmente, esta crítica dos operários se devia ao fato de 

que, em anos anteriores, alguns proprietários também 

concordaram com a jornada de oito horas e, logo depois, 

retomaram as jornadas mais longas147. 

Quando a greve se generalizou, no final de agosto, os 

patrões vinham atuando de modo atomizado, o que lhes 

colocava em uma situação de vulnerabilidade diante de seus 

funcionários, tornando-os ―reféns‖ de suas exigências. 

Segundo Mertz, ―o fato de os industriais não se encontrarem 

arregimentados em um órgão de classe [...] contribuiu para 

que optassem por uma atuação individual, ou seja, a [sic] 

nível de empresa‖148.  Como reportado, durante a greve dos 

metalúrgicos, Alberto Bins tentou sem sucesso unificar a 

posição dos proprietários a fim de que ninguém atendesse às 

demandas dos operários. Porém, no início de setembro, 
                                                 
144 Correio do Povo, Porto Alegre, 23/09/1919, p. 3. 
145 O Syndicalista, Porto Alegre, 02/08/1919, p. 3. 
146 Grevistas invencíveis cada vez mais conscientes. Aos metalúrgicos e aos operários em geral, Porto Alegre, 16/08/1919. 
Anexo 17. In: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Processo-Crime nº 1.016, Porto Alegre: 1919. 
147 Bilhão, por exemplo, enfatiza que, durante a greve geral de 1906, alguns comerciantes que chegaram a “efetuar um acordo 
com os funcionários pelo qual as portas deveriam ser fechadas às 20 horas” romperam com seu compromisso e continuaram 
a fechar seus estabelecimentos no horário habitual, 21 horas. Em virtude disto, teriam recebido estrondosas vaias de 
trabalhadores. BILHÃO, Isabel. Rivalidades e solidariedades no movimento operário: Porto Alegre, 1906-1911, Porto Alegre: 
EdiPUCRS, 1999, p. 54. 
148 MERTZ, Marli. A burguesia industrial gaúcha e suas tentativas de organização: de sua origem a 1930. Ensaios FEE, Porto 
Alegre, v. 12, nº 2, p. 424, 1991. 
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quando as greves estouravam de maneira bastante rápida, os 

patrões realizaram uma reunião no Clube do Comércio. A 

essa compareceram os proprietários e diretores dos seguintes 

estabelecimentos: ―Força e Luz Porto-Alegrense, Fiação e 

Tecidos Porto-Alegrense, Têxteis Sul-Brasileira, Fabril Porto-

Alegrense, Moinho Rio-Grandense, Eduardo Sommer, Oscar 

Teichmann, Moinho Rio-Grandense, Rodolpho Traptow, 

Serraria Garibaldi, Becker & Cia., Bopp & Irmãos, B. Sassen, 

Ritter & Cia., Tertuliano G. Borges e outros representantes‖149.  

Neste encontro, estabeleceu-se a resolução de que os 

empresários não fariam nenhuma concessão aos grevistas e 

foi deliberada, por unanimidade de votos, a atuação em 

comum acordo. Decidiu-se ainda realizar uma grande reunião 

da classe ―a fim de serem tomadas as deliberações 

definitivas‖150. Alguns dias depois, o jornal A Federação 

noticiou que ―os industriais e comerciantes desta praça, 

proprietários de estabelecimentos cujo pessoal se acha em 

greve, resolveram não realizar nova reunião conforme tinham 

combinado, visto se acharem todos dispostos a não aceder às 

pretensões dos operários em greve‖151. Tal postura dos patrões 

porto-alegrenses divergiu da adotada no mesmo ano por seus 

congêneres paulistanos durante a greve geral ocorrida no 

mês de maio naquela cidade, quando os proprietários 

negociaram diretamente com seus operários, não adotando 

uma posição conjunta como na capital gaúcha. Lá, alguns 

operários ―saíram vencidos totalmente, outros parcialmente e 

alguns vencedores‖152. Isto porque a simples posição de classe 

– propriedade dos meios de produção – não implica 

                                                 
149 Correio do Povo, Porto Alegre, 03/09/1919, p. 6. 
150 Idem. 
151 A Federação, Porto Alegre, 05/09/1919, p. 5. 
152 RODRIGUES, Edgar. Trabalho e Conflito: pesquisa histórica (1906/1937). Rio de Janeiro: Ed. Arte Moderna, 1975, p. 213. 
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necessariamente determinada ação política classista. Como 

vimos, no caso de Porto Alegre, ao contrário da capital 

paulista, a ideia de se organizar a classe patronal já vinha de, 

pelo menos, 1906. 

Percebe-se, também, no processo analisado, uma nítida 

influência da questão étnica na organização da classe 

patronal porto-alegrense. Como observamos na primeira 

parte deste artigo, o patronato da capital era composto por 

significativo número de teuto-descendentes ou mesmo de 

imigrantes alemães, fazendo com que as identidades étnicas 

e de classe se mesclassem entre o empresariado porto-

alegrense. Anteriormente, durante a greve de 1906, a 

conformação étnica desse patronato já havia sido 

determinante para os rumos do movimento. Bak, ao tratar de 

tal aspecto, destaca que, em 1906, ―a etnicidade 

compartilhada [dos proprietários] era algo em comum que 

inicialmente permitiu que os empresários de origem alemã se 

movimentassem com respostas individuais, dadas aos 

trabalhadores em um estabelecimento, para respostas 

coletivas de um empresariado unido, direcionadas a todo o 

movimento grevista‖153. Conforme observamos antes, o 

mesmo ocorreu em 1919, quando o componente étnico 

reforçou a identidade de classe. A composição étnica do 

patronato local – com muitos teuto-descendentes – e os laços 

econômicos e pessoais estabelecidos entre eles reforçaram 

um sentimento de unidade, de coesão.  

Ao longo deste período, observamos o que poderíamos 

chamar de ―fazer-se‖ da classe patronal, que acabou por sair 

de uma situação de atomização, vulnerabilidade e 

                                                 
153 BAK, Joan. Classe, etnicidade e gênero no Brasil: a negociação de identidade dos trabalhadores na Greve de 1906, em 
Porto Alegre.  MÉTIS: história & cultura, v. 2, n. 4, p. 181-224, 2003, p. 36. 
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fragilidade diante das agitações operárias para perfilhar uma 

postura coletiva e organizada, o que acarretava no seu 

fortalecimento nesse enfrentamento, resultando, muitas vezes, 

em um esvaziamento das greves. Segundo Pesavento, uma 

―ação coletiva implica um processo de maior 

amadurecimento da classe‖154. Para a autora, ―o processo de 

amadurecimento e de autoidentificação de uma classe é 

lento e complexo. No caso do empresariado industrial 

gaúcho, ele dependeu tanto da consolidação de condições 

objetivas que lhe deram nascimento – a emergência da 

fábrica no seio de uma sociedade agrária – quanto da 

conjuntura política que assistiu à sua estruturação enquanto 

fração de classe‖155. 

Para Thompson, é equivocado supor que a classe seja 

uma coisa, ―tomada como tendo uma existência real, capaz 

de ser definida quase matematicamente‖ 156. Ela se constitui, 

se forma através da experiência. As classes 

não existem como entidades separadas que olham 

ao redor, acham um inimigo de classe e partem 

para a batalha. Ao contrário, para mim, as pessoas 

se veem numa sociedade estruturada de certo 

modo (por meio de relações de produção 

fundamentalmente), suportam a exploração (ou 

buscam manter poder sobre os explorados), 

identificam os nós dos interesses antagônicos, 

debatem-se em torno desses mesmos nós e, no 

curso de tal processo de luta, descobrem a si 

mesmas como uma classe157. 

 

Deste modo, é crível supor que o patronato porto-

alegrense, no processo de defesa de seus interesses e 

buscando manter sua dominação, passasse a se descobrir 

                                                 
154 PESAVENTO, Op. Cit., 1988, p. 15. 
155 Idem, p. 238. 
156 THOMPSON, E. P.. A formação da classe operária inglesa. 1. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 10. 
157 THOMPSON, E. P. Algumas observações sobre classe e „falsa consciência‟. In: NEGRO, A. L.; SILVA, S. (Org.). As 
peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Edunicamp, 2001, p. 274. 
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como classe, optando pela adoção de estratégias coletivas 

de enfrentamento. Para o autor, classe158  

―é uma formação social e cultural (frequentemente 

adquirindo expressão institucional) que não pode 

ser definida abstrata ou isoladamente, mas apenas 

em termos de relação com outras classes; e, em 

última análise, a definição só pode ser feita através 

do tempo, isto é, ação e reação, mudança e 

conflito. Quando falamos de uma classe, estamos 

pensando em um corpo de pessoas, definido sem 

grande precisão, compartilhando as mesmas 

categorias de interesses, experiências sociais, 

tradição e sistema de valores, que tem disposição 

para se comportar como classe, para definir, a si 

próprio em suas ações e em sua consciência em 

relação a outros grupos de pessoas, em termos 

classistas. Mas classe, mesmo, não é coisa, é um 

acontecimento159. 

 

A experiência social compartilhada durante a onda de 

reivindicações operárias ocorrida, especialmente entre 1917 e 

1919, pelo patronato porto-alegrense levou a uma tomada de 

consciência de que, para a conservação de seu status quo, 

seria necessária a adoção de medidas coletivistas. Assim, a 

despeito de Bourdieu afirmar que as estratégias de 

conservação/sucessão dos grupos dominantes partem do 

princípio de que não há a formação de um grupo constituído 

coletivamente, mas sim, práticas concorrenciais160, nesse 

momento, a burguesia da capital quebrou seu isolamento e 

buscou um enfrentamento coletivo, com tomadas de 

posições classistas (a despeito de alguns empregadores 

haverem descumprido as combinações). 

                                                 
158 Bourdieu, analisando a formação das classes, compartilha da concepção de Thompson ao afirmar que “[...] o erro maior, o 
erro teoricista encontrado em Marx, consistiria em tratar as classes no papel como classes reais”. Para ele, “os grupos – as 
classes sociais, por exemplo – estão por fazer-se. Não estão dados na „realidade social‟. Deve-se tomar ao pé da letra o título 
do famoso livro de E. P. Thompson, A formação da classe operária inglesa; a classe operária tal qual ela hoje pode aparecer 
para nós, através da palavra para designá-la – „classe operária‟, „proletariado‟, „trabalhadores‟, „movimento operário‟, etc. – , 
através das organizações que supostamente  a exprimem – as siglas, os escritórios, os secretariados, as bandeiras, etc –,  é 
um artefato histórico bem-fundado”. BOURDIEU, Op. Cit., 2001, p. 156. 
159 THOMPSON, E. P.. Folclore, antropologia e história social. In: NEGRO, Luigi Antonio, SILVA, Sergio (Orgs.). As 
peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas, SP: Ed. Unicamp, 2001, p. 169. 
160 BOURDIEU, Op. Cit., 1983, p. 201. 
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No caso aqui analisado, a ação intransigente adotada 

de modo coletivo pelo patronato a fim de enfrentar os 

grevistas surtiu efeito, visto que, em 1919, a paralisação 

terminou sem que a maioria das categorias envolvidas no 

movimento tivesse sido bem-sucedida em suas reivindicações. 

A posição dos patrões, enrobustecida pela ação do governo 

do Estado – que repreendeu severamente o movimento –, foi 

vitoriosa e conseguiu debilitar a organização operária. 1919 

foi, enfim, o crepúsculo das grandes greves da Primeira 

República. 

No dia 15 de setembro, a Gazeta do Povo dava como 

―conjurada‖ a greve e questionava: ―qual foi o proveito 

advindo para as classes trabalhadoras resultante desse 

movimento?‖ 161. Como vimos, o periódico atribuía a culpa 

pela greve aos conselhos dos ―espíritos obcecados com a 

leitura de panfletos rubros‖162. Ainda houve uma tentativa de 

realizar um novo meeting na praça Conde de Porto Alegre 

que, contudo, acabou sendo proibido pela polícia163. Era o 

final melancólico de um movimento que se iniciara vigoroso. 

Apenas a partir da segunda metade da década de 

1920, novamente com a liderança de Alberto Bins, os 

industriais, reunidos na Associação Comercial de Porto Alegre, 

passaram a (re)discutir a formação de uma entidade própria. 

A fundação de uma associação representativa dos industriais 

gaúchos efetivou-se somente em novembro de 1930, com a 

criação do Centro de Indústrias Fabris do Rio Grande do Sul 

(Cinfa), uma consequência direta dos eventos relacionados à 

chamada Revolução de 30 e ao isolamento ao qual o Estado 

foi submetido naquele contexto, e da necessidade da classe 

                                                 
161 Gazeta do Povo, Porto Alegre, 15/09/1919, p. 1. 
162 Gazeta do Povo, Porto Alegre, 15/09/1919, p. 1. 
163 Correio do Povo, Porto Alegre, 16/09/1919, p. 5.  
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de organizar-se, mais uma vez, para enfrentar e controlar a 

chamada ―questão social‖164.  

A greve aqui examinada acabara. A união dos patrões, 

apoiados pelo governo, dobrou a resistência dos sindicatos 

operários, e suas lideranças – denominadas pela grande 

imprensa como ―aves de arribação‖ – sofreram um abalo em 

sua credibilidade. Os ―traços infernais‖, bem como seus ―ideais 

macabros‖, haviam sido derrotados – ao menos naquele 

momento... 

No repertório de estratégias do patronato porto-

alegrense acionado ao longo dos movimentos paredistas 

estudados neste artigo, observamos a insistência na demissão 

de operários grevistas e em recorrer ao Estado para proteger 

seus interesses contra a ação organizada dos trabalhadores. A 

postura do patronato foi marcada pela tentativa de 

responder às ações dos operários, que protagonizavam, de 

forma coletiva e associativa, protestos e reivindicações, os 

quais ameaçavam a tranquilidade da ordem burguesa. Assim, 

a reação patronal era marcada pela repressão, pela coerção 

e pela ―sedução‖ para que os grevistas retomassem o 

trabalho (e para que outros empregados não aderissem a tais 

mobilizações). Demissões e lockouts eram comuns no sentido 

de procurar fazer as greves fracassarem. Todavia, apesar 

disso, a ação coletiva dos trabalhadores obteve êxito em 

certas ocasiões, levando os patrões a buscarem uma postura 

associativa, coletiva. Ou seja, a mobilização dos 

trabalhadores da capital engendrou um ―fazer-se‖ da classe 

patronal, uma tentativa de organização dessa classe para 

defender seus interesses perante as organizações operárias. 

                                                 
164 PESAVENTO, Op. Cit., 1988, p. 252. 
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Nesse processo, ao adotarem ações coletivas e unificadas 

contra as paredes, os patrões, embora não tenham criado 

uma associação formal, constituíram-se e se fortaleceram 

enquanto classe. Tal união, por mais que só tenha se efetivado 

de forma mais acabada em termos institucionais na década 

seguinte, foi decisiva para que as greves generalizadas de 

1919 acabassem em fracasso para o operariado.  

No plano simbólico, verificamos que, se em 

determinados discursos, os patrões eram vistos como vampiros 

ou parasitas, em outros, eram exaltados como os grandes 

artífices da civilização, pioneiros de todo o progresso. Tal 

disputa de representações era ostensivamente travada 

através de diferentes veículos de imprensa que, de acordo 

com suas concepções de mundo, veiculavam imagens 

opostas acerca do patronato porto-alegrense. 
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A Estatização da Dívida Externa Brasileira e os 

Planos Econômicos De 1974 A 19891 
 

José Antônio Herrera 2 

  

RESUMO 

O presente texto tem em seu escopo a reflexão acerca do período entre 

1974 e 1989 da história econômica do Brasil, resgatando aspectos políticos 

e sociais inerentes à formação econômica do país, considerados 

essenciais, para compreensão dos fenômenos ocorridos em tal período. O 

objetivo é verificar os elementos determinantes para o processo de 

estatização da dívida externa e sua conversão em fator de expansão da 

dívida interna. 

Palavras chave: Brasil; pró-endividamento; dividas externa e interna; 

planos econômicos. 

ABSTRACT 

This text takes its scope to reflect on the period between 1974 and 1989 the 

economic history of Brazil, restoring social and political issues inherent in the 

economic formation of the country, deemed essential for understanding 

the phenomena occurring in such period. The goal is to identify key 

elements in the process of nationalization of foreign debt and its conversion 

to factor expansion of domestic debt. 

Keywords: Brazil; pro-debt, external and internal debts; economic plans. 
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1. INTRODUÇÃO 

A análise da ―evolução‖ da economia brasileira no 

período de 1974 a 1989 faz-se destacando elementos do 

momento que antecede o recorte temporal, por entender 

que o contexto analisado reflete heranças do período 

imediatamente anterior, denominado ―o milagre brasileiro‖. 

Assim como, a conjuntura atual decorre em boa parte como 

consequência de medidas que outrora foram promulgadas 

para sanar necessidades imediatistas. 

Alvitra-se a analisar os fatos ocorridos no período entre 

1974 e 1989 no Brasil, verificar quais os elementos que 

determinaram o processo de ―estatização‖ da dívida externa 

e como essa é convertida em fator de expansão da dívida 

interna.  

Não tendo a pretensão de esgotar a reflexão acerca 

das medidas adotadas pelo governo em respostas ao cenário 

de crise, enfatiza-se a implementação do II Plano Nacional de 

Desenvolvido (II PND), seus objetivos e o que inviabilizou 

melhores resultados para economia brasileira com sua 

execução, além de sucinta interpretação sobre os ―pacotes‖ 

econômicos adotados entre 1986 e 1989, apontando os 

méritos e as insuficiências na tentativa de reestruturação das 

finanças públicas brasileiras.  

 

2. BRASIL, PAÍS COM FORMAÇÃO PRÓ-ENDIVIDAMENTO. 

A interpretação tem como premissa que as suas 

relações internacionais do Brasil foram constituídas em 
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consequência de sua própria formação socioeconômica, que 

segundo Furtado (1987) foi engendrada pelo sistema de 

divisão internacional do trabalho responsável pelo 

subdesenvolvimento do país. 

O subdesenvolvimento para Furtado nunca foi uma 

etapa do processo de formação do capitalismo, assim, 

enfatiza. 

Subdesenvolvimento não constitui uma etapa 

necessária do processo de formação das 

economias capitalistas. É em si, uma situação 

particular, resultante da expansão destas, que 

buscam utilizar recursos naturais e mão-de-

obra de áreas de economia pré-capitalista 

(FURTADO, 2002, 30). 

O Brasil inicia suas relações no cenário mundial como 

fruto da expansão das sociedades já capitalista, inclusive 

assume o papel de único país da América criado pelo 

capitalismo comercial sob a forma de empresa agrícola 

(FURTADO, 1978, 93).  

Cano (2000, 12) afirma que as especificidades do país 

enquanto colônia remete à inserção internacional precária e 

condicionada pela extração e apropriação. O autor chama 

atenção, além do equivoco originário, para a inserção do país 

no século XIX, já ―independente‖, mas subordinado no 

comércio internacional aos interesses do imperialismo, o que 

configurou a infraestrutura, mercado de trabalho, distribuição 

de renda e até mesmo o próprio papel do Estado. 

Notadamente essa circunstância de atrelamento 

internacional tem sua origem de maneira significativa no 

comportamento das elites tradicionais brasileiras que sempre 

compilaram comportamentos e costumes das sociedades de 

elevado nível de desenvolvimento, implicando de tal modo 
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numa forte propensão ao endividamento externo e a 

concentração social da renda (FURTADO, 2002, 8).  

A configuração no Brasil de desarranjos em 

determinados momentos da história com regressão da 

diversificação produtiva, o dinamismo da economia depois 

da ―crise de 29‖ para Carneiro (1992, 145) está vinculada à 

industrialização, de modo a destacar dois momentos cruciais 

nessa trajetória: a constituição da estrutura que 

progressivamente se emancipa do processo de acumulação 

de restrições impostas pela base técnica e do bloqueio 

estabelecido pela divisão internacional do trabalho e a 

implantação da indústria pesada (bens de capital e consumo 

duráveis) na segunda metade da década de 1950. 

Tavares (1972) e Toneto Jr. (1996) enfatizam que o 

esgotamento do padrão de financiamento da economia 

brasileira ocorre ao final da década de 1950 e início da 

década de 1960, etapa marcante da denominada 

Industrialização por Substituição de Importações (ISI) 

financiada exclusivamente por mecanismos inflacionários e o 

Estado como executor dos principais investimentos. Quando 

se esgota a possibilidade de continuidade por parte do 

Estado instaura-se a crise do padrão. Essa situação e o 

processo de concorrência nas economias centrais que 

ensejava a expansão das grandes empresas em direção à 

periferia capitalista circunscrevem determinantes ao 

endividamento externo brasileiro. Para Carneiro (1992, 125), tal 

contexto caracteriza a estabilização das bases de associação 

entre os interesses os capitais internos e externos. 

Na história econômica do país, considera-se a década 

de 1960, importante contribuinte para consolidação de um 
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país pró-endividamento em consequência da expansão da 

indústria pesada, combinada com reformulações no padrão 

de financiamento pautado no financiamento externo. Esse 

período ficou conhecido como o ―milagre brasileiro‖ 

(CARNEIRO, 1992, 146).   

Ao caracterizar essa década, Herman (2005, 82), expõe 

que a taxa de 15% do PIB no período de 1964-67 sobe para 

19% em 1968, encerrando o período do ―milagre‖ em um 

pouco mais de 20%, o que faz retomar o processo de difusão 

da produção de bens duráveis, iniciado pelo Plano de Metas.  

Furtado (1983, 43) afirma que o decênio compreendido 

entre 1964 e 1973, apesar do crescimento do produto interno, 

não assinala nenhum ganho de autonomia na capacidade 

de autotransformação na economia brasileira e nem 

tampouco qualquer reforço da aptidão da sociedade para 

autofinanciar o desenvolvimento. 

Justificando o crescimento promovido no período do 

―milagre‖, embasado no endividamento externo, ficou o 

discurso oficial do governo de estar preocupado com o 

momento de impulsionar (a partir de 1967) e depois sustentar 

(a partir de 1974) o crescimento econômico de uma 

economia subdesenvolvida (Cruz, 1984 in Francelino, 2004, 15).  

 

3. MUDANÇAS POLÍTICAS E ESTRUTURAIS NO PERÍODO 1974 A 

1989.  

Significativas mudanças políticas e estruturais 

caracterizaram o período de 1974 a 1989, contemplando a 

―história política da transição‖ como passagem do regime 

ditatorial-militar para o regime liberal-democrático.  
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Para Hermann (2005, p.93) o ano de 1974 é o marco do 

processo de distensão do regime autoritário, iniciado com o 

governo do general Ernesto Geisel (1974-1978) que anunciou 

em agosto daquele ano a política de modificação do regime. 

Tal governo tem sua sucessão, ainda por outro militar, o 

general João Figueiredo (1979-1984), que segundo Codato 

(2005, p. 169) marca a fase de desagregação do regime 

ditatorial-militar para em seguida ter no país o primeiro 

presidente civil depois do golpe, José Sarney (1985-1989), 

ocasionando a transição para o regime liberal-democrático.   

As mudanças políticas e sociais do período são 

promulgadas em função de diferentes pressões para 

redemocratização. Os militares não tinham o interesse de 

revogar o autoritarismo e instituir a democracia, mas sim de 

rever certos aspectos para institucionalizar um modelo político 

mais liberal, processo que pendurou, revezando períodos de 

maior e menor violência política (CODATO, 2005, 166).  

 As pressões e a política de liberalização da ditadura até 

o processo de transição renderam ao cenário econômico 

nacional variações expressivas, evidentemente com influência 

das alterações no contexto internacional. Na tabela 1, tem-se 

a evolução dos indicadores macroeconômicos para o 

período. 
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Tabela 1. Brasil: síntese de Indicadores Macroeconômicos para 

o período 1974-1989. 

Indicadores 

Médias anuais por período 

1974-78 1979-80 1981-83 1984 1985-89 

Crescimento do PIB (% a.a) 6,7 8,0 -2,2 5,4 4,3 

Inflação (IGP dez./dez., % a. a) 37,8 93 129,7 223,9 471,7 

FBCF (%PIB a preços correntes) 22,3 23,5 22,4 18,9 22,5 

Tx. de cresc. das exportações 

de bens (US$ correntes, % a. a.) 
15,3 26,1 2,8 23,3 4,9 

Tx. de cresc. das importações 

de bens (US$ correntes, % a. a.) 
17,2 29,5 -12,4 -9,8 5,6 

Balança Comercial (US$ 

milhões) 
-2.283 -2.831 2.818 13.090 13.453 

Saldo em conta corrente (US$ 

milhões) 
-6.548 -11.724 -11.584 95 -359 

 Fonte: Hermann et ali. (2005), adaptação do autor. 

De modo geral os números representam oscilações 

(instabilidade) da economia brasileira, mesmo no período que 

demonstra melhoras nos índices percebe-se uma deterioração 

das finanças do país, expressando variações negativas. 

Observando o saldo em conta corrente, com exceção de 

1984 (início da recuperação econômica), toda a série tem 

valores negativos, sendo o ponto máximo (biênio 1979-80) 

atrelado aos choques externos: segundo choque do petróleo 

e aumento de juros no mercado financeiro internacional. 

Outro indicador importante de ser observado diz 

respeito à inflação que se mostra crescente em cada período, 

saindo de 37,8% no período de 1974-78 para a média de 

471,7%  a.a. no intervalo entre 1985-89. 

Quanto ao PIB é notável o atrelamento do seu 

crescimento ao índice de exportação, percebido ao observar 

o período de máxima, 1979-80, com 8 % a.a. do PIB 

correlacionado com a maior variação na taxa de exportação 
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(26,1 US$ correntes, % a.a.) e o crescimento negativo do PIB 

quando a exportação se apresenta em valor mais baixo na 

série (1981-83).  

O período de 1981-83 é destacado por Hermann (2005, 

105), pois, apesar do déficit em conta corrente ocorre 

reversão na balança comercial tornando-a superavitária, tal 

circunstância atrela-se, essencialmente aos efeitos de duas 

maxidesvalorizações cambiais determinadas por Delfin Netto, 

em 1979 e 1983; a recessão da economia brasileira no período 

de 1981-83, contraindo as importações; e a substituição de 

importações promovida pelo II PND. 

A tabela 1 deve ser analisada como herança do 

período do ―milagre econômico‖, no qual vivenciou rápida 

expansão das importações e da dívida externa, devido as 

mudanças estruturais, tornando cada vez mais a economia 

nacional dependente do setor externo em relação aos bens 

de capital e do petróleo3 e devido à capacidade de 

produção permanente no setor de bens de consumo duráveis 

que implicava demanda por bens de capital e petróleo.  

Entre os anos de 1973 e 1989 a dívida externa liquida 

cresceu aproximadamente quinze vezes, passando de 6.156 

para 89.606 milhões de dólares, tendo seu ponto máximo no 

ano de 1987 com 107.514 da dívida bruta e 100.056 milhões de 

dólares da dívida liquida (BARBOSA & DE LA CAL, 1992, 20). 

A dívida externa registrou sua maior alta entre os anos 

de 1973-79 elevando 550%, no sub-período 1979-82 aumenta 

64% e 41% entre os anos de 1982-1989, crescendo durante 

todo período, como se observa no gráfico 1.  

                                                 
3 Ocorrera a elevação da taxa de consumo de 21 milhões de m3 em 1967 para 46 milhões em 1973, elevando a importação de 
59% do consumo interno para 81% (cf: Hermann, 2005, p.95). 
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Na evolução da dívida externa evidencia os baixos 

valores da reserva interna ao longo dos anos, tendo seu valor 

máximo de 11.995 milhões de dólares no ano de 1984, 

significando apenas 13,17% do valor da dívida no referido ano. 

Gráfico 1. Dívida externa brasileira em milhões de dólares para o período 

de 1973-1989. 

Fonte: Banco Central do Brasil in Barbosa & De La Cal (1992). 

Elaboração do autor. 

 A alteração nas taxas de juros contribui para 

crescente dívida externa, iniciada na série em torno dos 8,5% 

ao ano e eleva significativamente no ano de 1982 para 17,1%, 

a partir daí declina gradualmente para 10,9% em 1989. Outro 

fator que colaborou para a elevação da taxa é a subida nos 

valores do serviço (juros + amortização) da dívida que 

comprometia 42% da exportação em 1973, mantendo abaixo 

dos 70% até 1978 e tendo o maior aumento no ano de 1982, 

chegando a quase 100%. A redução para 41% se dá no 

apenas no ano de 1989 (BARBOSA & DE LA CAL, 1992, 20). 

Furtado (1983, 51) ao analisar o exacerbado 

crescimento da dívida externa da segunda metade da 

década de 1970 considera ter sido subproduto da política 

antiinflacionária que pretendeu eludir o caráter estrutural das 

tensões que originavam a inflação.  
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Não se fazendo surpreender com o avanço paralelo do 

endividamento externo e inflação, o referido autor, interpreta 

que o primeiro ao mobilizar o governo realimentava a 

segunda com custos do endividamento à sociedade e 

facilidade para os especuladores que realizavam operações 

de arbitragem no mercado do dinheiro, financiando no 

exterior a baixo custo sem incorrer em qualquer risco de 

câmbio. 

Barbosa & De La Cal (1992, 20), indicam que os 

balanços de pagamentos de países como o Brasil, em 

desenvolvimento, tiveram importante apoio de bancos 

comerciais internacionais. Os empréstimos em moedas foram 

feitos mediante o cumprimento da Lei 4.131, que regulamenta 

o capital estrangeiro concedido diretamente às empresas não 

financeiras estabelecidas no país e pela Resolução 63, 

quando se referia aos empréstimos destinados aos bancos 

brasileiros que repassavam para os tomadores finais. O gráfico 

2 demonstra a curva dos empréstimos concedidos no período, 

mediante a regulação da Lei e pela Resolução. 

 

Gráfico 2. Dívida externa em milhões de dólares com Bancos 

Comerciais Estrangeiros. 
Fonte: Banco Central do Brasil in Barbosa & De La Cal (1992). 
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Elaboração do autor. 

 Espantosamente a diferença que se teve nos 

valores quanto à forma de entrada no país, sendo 

significativamente maior o montante via empresas não 

financeiras, sem intervenção de um banco brasileiro, ou seja, 

recursos repassados diretamente.  

Cano (2000, 197), destaca que entre 1970-74 os 

empréstimos e financiamentos cresceram quase oito vezes, no 

entanto estagnou entre 1975-77, entre 1978-80 esteve acima 

do valor de 1974 cerca de 70%. Ressalva importante feita na 

análise do autor diz respeito à participação do setor privado 

no endividamento, o qual foi crescente até 1977, diminuindo 

tanto pela desaceleração da economia quanto pela 

elevação dos juros4 internacionais, o que forçou o aumento 

proporcionalmente a participação do Estado no 

endividamento externo. 

Quanto ao endividamento, Furtado (1983, 55) destaca 

que foram os esforços de frear a tendência de declínio na 

taxa de crescimento do produto que provocou sucção de 

recursos externos, principalmente em função das facilidades 

criadas para atrair novos recursos em detrimento à 

incapacidade da economia para servir a dívida com meios 

próprios. 

Nesse contexto o governo para atrair capital externo, 

especialmente de curto prazo, adotava o mecanismo de 

aumento de juro de sua dívida pública, pressionando 

fortemente o orçamento público e seu déficit (CANO, 2000, 

198). 

                                                 
4 Nesse período as taxas de juros eram ajustada a cada seis meses, ou seja, taxas de juros flutuantes (Barbosa & De La Cal, 
1992, 22) 
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Outro autor importante na análise feita sobre o período, 

Carneiro (2002, 85), considera que a justificativa para a 

expansão da dívida externa se encontra na esfera das 

relações financeiras do país com o resto do mundo e para isso 

destaca dois aspectos relevantes nessas relações financeiras: 

a grande liquidez internacional no período e a combinação 

do crescimento econômico com atrofia do sistema financeiro 

local, incapaz de atender a demanda crescente por 

financiamento de longo prazo. Nesse período, foram criados 

incentivos fiscais para estimular a conversão da dívida externa 

brasileira em investimento direto, esses sofreram alterações 

com o tempo para garantir o registro dos investimentos pelo 

valor de face. 

Outro ponto crucial, nessa dinâmica, foi à abertura de 

várias agências de bancos comerciais brasileiros privados e 

governamentais no exterior durante a década de 1970, 

excepcional devido condição do mercado financeiro 

internacional, onde a maioria captava recursos em curto 

prazo e emprestavam às empresas brasileiras no médio e 

longo prazo. O colapso do mercado financeiro resulta na crise 

da liquidez para os bancos, assim dentro do processo de 

renegociação da dívida se faz necessário estabelecer um 

esquema para socorrê-los (BARBOSA & DE LA CAL, 1992, 25).   

 

4. DETERMINANTES DA DÍVIDA EXTERNA. 

É possível notar na literatura diferentes argumentações e 

arranjos acerca da dívida externa, sobretudo considerando as 

distintas perspectivas que tratam o assunto. No entanto, 

alguns pontos são tidos como centrais e perpassam quase 

todas as análises feitas acerca da ―crise da dívida‖: os 
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choques externos como consequência da instabilidade 

internacional e evidentemente as respostas da política 

econômica a esses choques. 

Carneiro (2002) ao considerar evidências empíricas 

assegura que o endividamento externo esteve condicionado 

pela atrofia do sistema financeiro doméstico, o autor enfatiza 

fazendo a seguinte reflexão: 

O insuficiente desenvolvimento do sistema 

financeiro como determinante do 

endividamento externo suplantou tanto as 

razões relacionadas às falhas na matriz 

industrial, indutora da absorção de recursos 

reais, quanto a excessiva liquidez do sistema 

financeiro internacional, condicionante da 

absorção de recursos financeiros (CARNEIRO, 

2002, 87). 

 Contextualizando a relação entre os choques e as 

reações adotadas pela política econômica brasileira, Barbosa 

& De La Cal (1992, 25), traça uma periodização que esta 

apresentada na tabela 2 a seguir. 

Tabela 2. Síntese da relação choques externos e reações 

adotadas no período de crise 

Períodos Choques Externos Reações adotadas 

1973-79 Economia 

duramente atingida 

Razoável dentro da 

estratégia adotada 

1979-82  

(pior dos dois 

mundos) 

Forte choque 

externo 

Política econômica 

contribuindo para o 

agravamento da 

situação 

1983-85 Não afetada por 

choques 

Ajustamento que gerou 

recuperação 

1985/fim do 

governo Sarney 

Não sofreu choques 

externos adversos  

Excessiva degradação 

da política econômica 

Fonte: Barbosa & Da La Cal (1992) 

Elaboração do autor. 

A periodização é entendida como esforço didático 

para que se visualize a inconstância em nossas medidas, pois 
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mesmo em momentos favoráveis não foi aproveitado com 

política que favorecesse o desenvolvimento do país, exemplo 

mais tocante diz respeito ao último período que não só não 

teve choques externos adversos como se tinha na ocasião o 

declínio das taxas de juros internacionais e a redução do 

preço do petróleo. 

O Brasil depois de 1973 começa a pagar o preço do 

chamado ―milagre econômico‖, sentindo as consequências 

das mudanças ocorridas no cenário anterior5. Os gastos de 

importação acresceram aproximadamente 2,1 bilhões de 

dólares e ainda tiveram um salto de 100% no ano de 1974. Esse 

aumento se deve principalmente a quadruplicação do preço 

do petróleo, mas registrou-se também nesse período uma 

abrupta alteração nas relações de trocas colada com a 

queda no ritmo de crescimento das importações dos países 

industrializados o que afetou diretamente as exportações 

brasileiras. 

Nesse cenário, a opção de fazer crescer a economia só 

foi possível com o financiamento externo factível junto aos 

bancários internacionais. O endividamento fez com que a 

economia brasileira crescesse a uma taxa média de 8,2% 

enquanto os países industrializados mantinham uma taxa 

média de 2% ao ano. A contrapartida foi a situação deficitária 

para todo o período na balança de pagamento, com déficit 

de 1,6 bilhões de dólar para 1973 e média de 6 bilhões de 

dólares para os demais anos (1974-79) (BARBOSA & DE LA CAL, 

1992, 26). 

Fazendo uma reflexão acerca do período, Carneiro 

(2002, 111) destaca o questionamento referente aos 

                                                 
5 Período (1967-72) de desempenho favorável apresentando dívida externa liquida em 1972 aproximadamente de 4 bilhões de 
dólares, devido pequenos saldos na balança comercial. 
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pressupostos do nacional-desenvolvimentismo como modelo 

de crescimento, além disso, a característica do padrão 

monetário peculiar – o da moeda indexada. 

O choque do petróleo em 1979 define o segundo 

subperíodo (1979-82) didaticamente apresentado no escopo 

desse texto. A elevação exacerbada do preço médio do barril 

de US$ 13,76 em 1978, passando por US$ 22,46 em 1979, para 

US$ 33,72 em 1980, mais os erros da política econômica, 

transformou uma situação difícil em uma longa crise.  

Nesse momento da história econômica brasileira a 

margem de manobra esteve estreita devido às condições da 

estrutura de importação, onde 90% representavam a 

participação de bens de capital e dos insumos. Em 1979 as 

importações de petróleo bruto estavam na proporção de 35% 

(6,3 bilhões de dólares) das importações totais. Sendo que só 

foi possível conter as importações abaixando o patamar da 

atividade econômica e a taxa de crescimento econômico. 

Agravando as condições ocorreu nesse subperíodo mais 

quatro fatores considerados choques externos à economia 

brasileira, a saber: queda nas relações de trocas, com a 

diminuição dos preços dos produtos exportados e o aumento 

dos preços dos bens de capitais e insumos importados; 

recessão mundial deteriorando ainda mais o desempenho das 

exportações brasileiras; aumento abrupto e inesperado das 

taxas de juros internacionais, resultante da combinação 

política monetária e fiscal americana (política Volcker); e por 

último a ruptura dos mercados financeiros internacionais, no 

segundo semestre de 1982 (BARBOSA & DE LA CAL, 1992, 27). 

Após um período de tentativas de diminuição da taxa 

de crescimento do produto bruto interno como alternativa à 
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crise retomou-se o crescimento como mecanismo de 

combate a inflação, que começava a subir devido o choque 

do petróleo e a expansão do déficit público.  

Dois fatos merecem destaques enquanto alternativa 

adotada em 1979, o reajuste salarial a cada seis meses de 

acordo a taxa de inflação e a maxidesvalorização de 30% do 

cruzeiro, pretendo assim reverter às expectativas de inflação 

do setor privado. 

Pôde assistir, com as medidas, o crescimento do produto 

em 9,2% da economia brasileira, mas a inflação já 

ultrapassava a barreira dos 100% e a balança de pagamentos 

estava fortemente atingida. Retoma então os subsídios para 

exportação e os impostos adicionais sobre as importações. 

Entre 1980 e 1981 a situação cambial estava tão 

agravada que se aproximava do colapso, de maneira que o 

setor privado não desejava tomar empréstimo em moeda 

estrangeira com receio de possíveis perdas provocadas por 

outra maxidesvalorização. O governo então aplica o 

contingenciamento no crédito com fundos domésticos o que 

obrigava as empresas tomarem recursos no exterior, tal 

circunstância eleva as operações da Resolução 63 para 

cerca de 35% (BARBOSA & DE LA CAL, 1992, 28). 

Entre os anos de 1983 e 1985 o ajustamento da 

economia brasileira se dá de acordo a receita do Fundo 

Monetário Internacional - FMI, onde na primeira solicitação 

feita entre novembro e dezembro de 1982, mediante a 

facilidade de crédito ampliado, continha o plano de 

financiamentos com os bancos internacionais e a 

desvalorização cambial de 1% ao mês acima da taxa de 

inflação.  
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A maxidesvalorização do cruzeiro, coladas, 

evidentemente, com as medidas da política fiscal e monetária 

e desindexação parcial dos salários fizeram a balança 

comercial atingir números crescentes, porém a inflação 

acelerou para 200% nos anos seguintes. 

  Segundo Barbosa & De La Cal (1992, 30), apesar do 

não comprimento de vários pontos do acordo, verifica-se que 

as metas para o balanço de pagamento foram, em geral, 

atingidas, sendo que o mesmo não ocorreu, todavia, com as 

metas do déficit público e da inflação6. 

Com o fim do regime militar em 1985 se tem inicialmente 

um desentendimento entre os ministros da fazenda e do 

planejamento, enquanto aquele defendia uma política 

monetária apertada e controle dos preços, esse o 

responsabilizava pelo aumento do déficit público, 

argumentando que o controle dos preços diminuía a receita 

das empresas estatais e a subida da taxa de juros aumentava 

o serviço da dívida pública interna. 

No momento imediatamente posterior tem a inversão 

na política monetária (expandindo a moeda) e diminuição da 

taxa de juros, isso atrelado ao choque agrícola no final de 

1985 faz com que a taxa de inflação dispare nos primeiros 

meses de 1986. A circunstância de elevação nas taxas de 

inflação fez com que surgisse a hipótese da inflação ser 

puramente inercial, ou seja, devido à indexação, reproduzia o 

passado indefinidamente. 

A inércia inflacionária decorre da existência de 

contratos com cláusulas de indexação. Numa 

                                                 
6 Dentro das mesmas concepções fora acertado em 1984 outro acordo com os bancos comerciais para o balanço de 
pagamentos. 
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economia indexada, a tendência inflacionária 

torna-se a própria inflação do período anterior 

e pode ser agravada, ocasionalmente, por 

flutuações decorrentes de choques de oferta 

(safras agrícolas, choque do petróleo etc.) ou 

de choques de demanda (causados por um 

descontrole fiscal, por exemplo). O ponto 

fundamental é que essas possíveis fontes de 

flutuações, em vez de passageiras, são 

incorporadas à tendência (LOPES in CASTRO, 

2005, 121). 

 Ocorre no Brasil, durante o período estudado, o 

desmonte da economia através da deterioração do sistema 

financeiro e da continua degradação da política econômica. 

Em síntese, chama atenção, dois grandes grupos de fatores 

contribuintes para crise: a) um que destaca os fatores 

externos, associando o endividamento externo à política de 

transferência de capital, grande liquidez internacional do 

período de desenvolvimento dos eurodólares além dos 

processos de transnacionalização das empresas e financeira e 

o impacto do petróleo seguido pela recessão mundial; e b) o 

que enfatiza os fatores internos que permitiram às empresas 

captarem recursos no exterior, logo privilegia os problemas 

relacionados ao financiamento da economia, seja pela falta 

de um sistema financeiro adequado seja pela falta de 

poupança interna. 

 Em todo caso vale apena considerar de forma mais 

subjetiva, assim como faz Francelino (2004), acrescendo aos 

fatores internos e externos da ampliação da dívida clara 

opção política do governo brasileiro de crescer endividando 

e, além disso, a existência da dinâmica de grupos de 

interesses e relações de poder que puderam se beneficiar 

com essa estratégia de crescimento. 

 No decorrer desse processo de endividamento deve ser 

lembrado que ocorre a crescente estatização da dívida. Em 
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1974, a participação do setor público se revela elevada, 

correspondendo a aproximadamente 50% do total e 

atingindo em 1980, 69% (CARNEIRO, 2002, 93). 

 Cruz (1984) citado por Carneiro (2002, 93) destaca que a 

estatização da dívida externa reflete um padrão de 

financiamento perverso dos projetos públicos, principalmente 

devido à diminuição na capacidade de autofinanciamento, 

reflexo do rebaixamento de preços na tentativa de conter a 

inflação. 

A criação de canais, Lei n. 4.131 e Resolução 63, de 

entrada de capitais empréstimos fizeram com que ocorresse a 

colagem da demanda de crédito interna à demanda por 

financiamento externo. Nesse contexto tem claramente a 

captação de recursos externos em condições de alto risco, 

segundo Lopreato (2006, 94) ampliou o grau de incerteza 

comprometendo parte dos investimentos privados o que 

colocou o Estado como responsável por sustentar o volume de 

gastos acima do que seria viável nas condições da época. 

No gráfico 3, esboça-se a tendência de queda da 

dívida privada enquanto se estabelece o aumento da dívida 

pública em relação à dívida total do período. 

 

Quadro 3. Representação da tendência das dívidas públicas e 

privadas entre 1973 a 1980 
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Fonte: Banco Central do Brasil in Carneiro (2002, 94) 

Elaboração do autor. 

 O Estado não tendo estrutura própria de financiamento 

que garantisse as operações recorre à continuidade do 

endividamento na perspectiva de apoiar o capital privado. 

O uso intensivo dos recursos externos no 

financiamento do crescimento e na 

ampliação das reservas internacionais não se 

realizou sem custo. A entrada de capitais, em 

valor superior às amortizações e ao déficit em 

conta corrente, marcou o primeiro momento 

de articulação da dívida externa com a dívida 

interna. O governo preocupado com o 

aumento da liquidez dos agentes privados e 

com os saldos não utilizados das agências e 

fundos oficiais lança mão dos títulos da dívida 

pública para conter a expansão da base 

monetária (LOPREATO, 2006, 92).  

 Com a elevação do diferencial entre os juros internos e 

externos e a criação da Resolução n. 432, o risco cambial foi 

transferido para o Banco Central, consequência do 

retraimento relativo das captações do setor privado, apesar 

da elevada liquidez no mercado internacional. 

 Para Carneiro (2002, 95), as empresas estatais e as 

inversões em infraestrutura foram centrais para estatização da 

dívida externa, devido os recursos do BNDS e mais PIS/Paesp 

terem sido reservados às empresas privadas nacionais. 

Consequentemente ocorreu a ampliação da dívida interna 

com a articulação desta à dívida externa, além do custo da 

dívida e o uso de títulos no financiamento das operações 

ativas das autoridades monetárias. 

 Em setembro de 1982 com a suspensão dos 

financiamentos voluntários aos países endividados, 

compromete a principal fonte de recursos líquidos, assim, sem 

recursos para fechar o balanço de pagamentos o Estado 
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passa a ser o epicentro da crise, perdendo a capacidade de 

intervir. 

O Brasil deixou de ser receptor de capitais e 

passou a ter a obrigação de gerar os saldos 

comerciais a serem transferidos ao exterior 

como pagamento da dívida. Em outras 

palavras, o fim do fluxo de recursos externos 

destruiu a base das relações institucionais e 

financeiras, criadas com as reformas do Paeg, 

responsável por alimentar a articulação do 

governo central com o setor privado e com as 

outras esferas de governo (LOPREATO, 2006, 

101).  

 

5. OS PLANOS ECONÔMICOS ADOTADOS ENTRE 1974 E 1989. 

 Observado os fatores internos e externos que 

contribuíram sobremaneira à crescente dívida brasileira e a 

estatização da mesma, verifica-se de que forma, ao longo do 

período, o governo brasileiro foi tratando as questões da crise, 

avaliando as ações adotadas na política econômica como 

tentativa de mitigação dos efeitos do endividamento, bem 

como, os problemas gerais apresentados na economia 

brasileira. 

Desse modo, examina-se os planos implementados 

como fenômeno político, aferindo o quanto da tentativa de 

alocar recursos e valores se efetivou, em outras palavras, qual 

a relação num dado sistema entre política e administração. 

De acordo Lafer (1970, 23) in Matos (2002, 10): 

O Plano em si, de todas as etapas do 

planejamento é a que melhor pode ser 

examinada de um ponto de vista estritamente 

técnico, pois, normalmente existe um 

documento escrito, o plano pode ser analisado 

a luz de critérios econômicos, através dos quais 

se testa sua consistência interna e a 

compatibilidade de seus objetivos.   
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 Estabelecendo uma coerência cronológica e 

considerando de que não existem desarticulações na 

interpretação dada em todo o exercício reflexivo, no primeiro 

momento é apresentado e discutido o II PND destacando a 

importância desse plano para a economia brasileira, e 

evidentemente os problemas de sua execução, sendo 

esboçado o porquê dos planos heterodoxos adotados na 

década de 1980 não conseguiram estabelecer melhores 

condições para o cenário econômico brasileiro.      

 

5.1. O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). 

O governo Geisel sofreu diferentes pressões para 

estabelecer a redemocratização, contexto que influenciou 

nas mudanças políticas econômicas adotadas, destaque 

para a implementação do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) com intuito de completar o processo 

de ISI. 

O II PND foi uma alternativa à crise internacional, nele se 

estabelecia um programa de investimentos para conduzir o 

Brasil à posição de potência mediante as estratégias de 

transformar a estrutura produtiva e superar os desequilíbrios 

externos. O plano foi adotado, mesmo o governo tendo 

conhecimento da dificuldade que seria manter as taxas de 

crescimento da ordem de 10%, face à crise externa, mas 

como se optava pelo crescimento acelerado como política 

básica, o plano foi lançado em agosto de 1974. 

Para Furtado (1983, 46), os objetivos do II PND que 

regeria as ações do governo no período 1974-79 são 

sistematizados em dois pontos: a) ampliação da base do 
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sistema industrial e b) aumento do grau de inserção da 

economia no sistema de divisão internacional do trabalho.  

Os investimentos (públicos e privados) seriam destinados 

aos setores identificados como limitadores para o crescimento 

da economia brasileira, a saber: infraestrutura, bens de 

produção (capital e insumos), energia e exportação. A 

tentativa tinha o intuito de corrigir desbalançeamento da 

organização industrial e fortalecer o capital nacional como 

apoio do Estado. 

O plano seria a última etapa da trajetória, 

iniciada pelo Plano de Metas, de construção 

de uma estrutura industrial madura, compatível 

com a dos países avançados, capaz de dar 

autonomia ao capitalismo brasileiro e lançar o 

país como potência mundial (LOPRETATO, 

2006, 94). 

 Ao analisar o Plano é preciso considerar o longo prazo 

de maturação dos investimentos planejados e a inexistência 

de mecanismos privados de financiamento de longo prazo no 

Brasil, de maneira que a viabilização do II PND dependia 

basicamente de fontes de financiamento público e externo. 

Carneiro (2002, 60) sintetiza a estratégia do plano em 

quatro eixos centrais: modificações na matriz industrial, 

ampliando a participação da indústria pesada; mudanças na 

organização industrial, acentuando a importância da 

empresa privada nacional; desconcentração regional da 

atividade produtiva, visando reduzir a concentração espacial 

da produção; e, finalmente melhoria na distribuição da renda. 

Os efeitos do II PND foram percebidos na redução 

relativa nas importações do petróleo, onde a participação sai 

de 43% em 1978 para 34% em 1983, na exportação o efeito se 

faz percebido no quantum de exportações crescente 

continuamente, exceto no ano de 1982. Segundo Hermann 
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(2005, 107) a partir desse ano tem também o crescimento real 

das exportações, sistematicamente, superior às taxas de 

crescimento real do PIB. Outro fator importante diz respeito à 

alteração na composição da pauta de exportações – 

redução do peso dos bens básicos (65% em 1973 para 32% em 

1984) e aumento do peso relativo dos bens manufaturados 

(de 23% para 56% no mesmo período).   

Neste sentido é importante destacar a observação feita 

por Carneiro (2002, 68): 

Embora o II PND não tenha se materializado 

como o instrumento da realização da 

pretendida diversificação adicional da matriz 

industrial na escala proposta inicialmente e 

tampouco tenha logrado a implantação 

definitiva dos setores mais avançados da 

indústria, ele preservou o processo de 

diferenciação da estrutura produtiva em 

direção à indústria pesada observado desde 

meados dos anos 1950. 

 A economia brasileira, mesmo com os destaques do 

Plano, fazia-se vulnerável e isso aliada à tendência recessiva 

do quadro econômico internacional após a mudança da 

política americana fica notório os limites da proposta do II 

PND. 

 Desse modo apesar de consolidar uma estrutura 

industrial, diferenciando o Brasil no âmbito da America Latina, 

não contribuiu no sentido de engajar dinamicamente num 

processo de inovação da base tecnológica e competir no 

âmbito mundial. 

 Lopreato (2006, 101) destaca que: 

A crise externa mostrou como a construção da 

complexa estrutura industrial, com 

características próximas às de economias 

maduras, não conseguiu romper a 

dependência de uma economia, como a 

brasileira, de capitalismo tardio. A autonomia 

externa, que se acreditava possível de ser 
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alcançada com o esforço da industrialização, 

revelou-se uma ilusão, explicitando os limites 

da estratégia de desenvolvimento.  

Fica evidenciado que as expectativas do II PND quanto 

às mudanças estruturais foram em geral alcançadas, porém 

os custos macroeconômicos não foram desprezíveis, dessa 

forma a conduta de manutenção do crescimento impacta 

diretamente a economia da década de 1980, gerando o 

esgotamento do padrão de crescimento sem o 

estabelecimento de outra via de crescimento e consolidando 

os primeiros anos dessa década com escassez de 

financiamento externo.  

5.2 – Os planos de estabilização da década de 1980. 

 Assumindo os custos das iniciativas anteriores dos 

governos em criar mecanismos de crescimento, a década de 

1980 é marcada como a ―década perdida‖ o que vai gerar 

uma alteração drástica na preocupação do Estado, que 

deixa de pensar como fazer para crescer e se restringe 

prioritariamente na necessidade de estabilizar a economia 

brasileira. Logo, todos os planos adotados nessa década 

ficaram conhecidos por suas metas em eliminar a inflação 

(memória inflacionária) e controlar as contas públicas. 

 Notório o cenário de estagnação durante os anos de 

1980, que apesar de ter um crescimento positivo na 

construção civil, destaca-se: a redução da propensão a 

consumir média; queda dos superávits comerciais; 

crescimento negativo do investimento; crescimento do PIB 

próximo do crescimento da população e, além disso, na 

indústria caracterizava um investimento via modernização sem 

ampliação da capacidade produtiva. 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

112 

  Em fevereiro de 1986 foi lançado o Plano Cruzado, 

primeiro plano da Nova República. Nesse momento da história 

o cenário era favorável devido o contexto internacional, 

queda no preço do petróleo no mercado internacional e 

recuperação das contas externas elevando o patamar das 

reservas internacionais. 

 A proposta adotada foi no sentido de conter a 

elevação dos preços e dos fracassos dos ajustes recessivos 

anteriores. Era composto efetivamente por quatros eixos, 

segundo Castro (2005, 124), sendo eles: reforma monetária e 

congelamento; desindexação da economia; índice de preços 

e cadernetas de poupança; e, política salarial. 

 As medidas foram desenvolvidas no sentido de 

estabelecer uma nova moeda forte, permitindo intervenção 

nos contratos. Para tanto o governo adotou o congelamento 

dos preços, onde esses seriam fiscalizados pela população – 

―ficais do presidente‖, além disso, com o objetivo de acabar 

com a expectativa de inflação embutida nas obrigações 

financeiras, o governo substituiu as Obrigações Reajustáveis 

do Tesouro Nacional – ORTN pelas Obrigações do Tesouro 

Nacional – OTN, fixando os valores por um ano. 

 Outra alteração feita ocorreu na apuração do Índice 

de Preços ao Consumidor – IPCA que passa ser determinado 

pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de maneira que a 

caderneta de poupança passava ter rendimento trimestral ao 

invés de mensal (tentativa de evitar a ilusão monetária). 

 Quanto à política salarial a medida era pra que os 

trabalhadores não acumulassem perdas, logo os salários em 

cruzados era calculado pela média dos últimos seis meses, 

tendo o auxílio de uma tabela que trazia valores corrigidos a 

preços de fevereiro, a partir daí os salários estariam 
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oficialmente congelados. Em caso de inflação acumulada em 

20% para proteger os salários reais médios era imediatamente 

corrigido através do chamado ―gatilho salarial‖. 

 Inicialmente ocorre uma redução drástica nos índices 

de preços ao consumidor (de 15% ao mês para praticamente 

zero), sendo veiculado nas manchetes, de acordo Castro 

(2005, 126) a matéria o ―dragão da inflação era de papel‖ e 

mais em vez de recessão, desemprego e do arrocho salarial, 

ocorre justamente o contrário. Ainda segundo o referido autor, 

o problema é que a aceleração do consumo se deu sobre 

uma demanda já aquecida. 

 Agravando tal contexto se tem a dupla piora da 

situação fiscal: redução das receitas de financiamento por 

meio de senhoriagem, associada ao fim do imposto 

inflacionário e o congelamento de algumas tarifas públicas, e 

os gastos do governo que crescia devido ao aumento das 

despesas com a folha de salários do setor público. 

 Castro (2005, 126) destaca ainda que outros fatores 

contribuíram para o aumento da demanda: política 

monetária acomodatíca e pelos abonos salariais concedidos, 

assim, havia estimulado uma expansão exagerada da oferta 

de moeda. 

 O governo percebeu os perigos embutidos no 

superaquecimento da economia, mas não se tinha espaço 

para um descongelamento. Como alternativa lançaram o 

―cruzadinho‖, pacote fiscal para desaquecer o consumo e 

financiar o plano de investimentos em infraestrutura e metas 

sociais, o qual também não foi suficiente e gerou um 

descontentamento generalizado da população que levou o 

governo recorrer às importações, não adiantando devido aos 

problemas operacionais existentes para tal atividade. Mesmo 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

114 

com as medidas usadas pra contornar o cenário brasileiro o 

que se teve foi uma deterioração ainda maior das contas 

externas. 

 Visto como abandono do congelamento o Cruzado II foi 

o pacote que previa o aumento da arrecadação em 4% do 

PIB, tendo a ideia de aumentar o preço de produtos finais sem 

transferir para o longo da cadeia produtiva, elevou o preço 

de cinco produtos na ponta do consumo, mas como havia 

sido também autorizado a remarcação: das tarifas elétricas, 

correios, telefones, táxis, leite e remédios, ocorreu um 

descontrole que levou ao fim do Plano Cruzado com 

expressiva piora das contas externas e a moratória dos juros 

externos. 

 Além do que já foi exposto, Castro (2005, 128) 

acrescenta os seguintes erros: congelamento prolongado; a 

economia informal ficou fora do congelamento; e, condução 

da política monetária e fiscal ―frouxa‖. 

Não querendo repetir os equívocos cometidos o 

governo Sarney substitui Funaro por Bresser-Pereira na 

expectativa de que o professor conseguisse estabilizar a 

economia brasileira. 

Em junho de 1987 Bresser-Pereira lança o Plano que ficou 

conhecido como Plano Bresser, o qual tinha como meta 

promover o choque deflacionário na economia, para isso 

integrou às ações medidas do cunho heterodoxo e ortodoxo, 

isso por considerar que a inflação era de demanda e inercial. 

O foco era contrair o consumo e evitar especulação 

com estoques, mas também se pretendia reduzir o déficit 

público com aumentos de tarifas e ainda tendo o corte de 

investimentos públicos, isso pelo lado da ortodoxia, já pelo viés 

heterodoxo seguiu um congelamento que seria tratado em 
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três fases: congelamento total dos preços por três meses; 

flexibilização do congelamento; e descongelamento. E ainda 

foi introduzido através da nova base de indexação – Unidade 

de Referência de Preços (URP) um esquema que garantia a 

correção mensal, mas aumentando a defasagem entre a 

inflação do mês e seu repasse para os salários (CASTRO, 2002, 

130). 

O resultado foi significativo no que diz respeito à 

redução de inflação, no entanto com a lembrança dos 

equívocos do Plano Cruzado, não se respeitou o 

congelamento previsto pelo governo e ainda foram feitas 

remarcações preventivas de preços, aumentando o 

desequilíbrio entre os preços relativos. Resultado positivo que 

se teve foi nas contas externas, a flexibilização do câmbio. 

Desconsiderando serem viáveis as medidas heterodoxas 

para combater a inflação, o ministro Maílson Nobrega, ao 

assumir o cargo deliberou contra tais medidas e passou a 

adotar uma política gradual dentro da ortodoxia, o esforço 

considerava que se fazia necessário a diminuição gradual do 

déficit público e a estabilização da inflação. 

A proposta que ficou conhecida como ―Política do 

Feijão com Arroz‖ baseava-se no congelamento dos valores 

nominais dos empréstimos do setor público e na contenção 

salarial do funcionalismo público. O problema nesse período 

foi o choque agrícola desfavorável e os aumentos de preços 

públicos, elevando os preços no segundo semestre de 1988. 

Tais fatos fizeram com que o governo adotasse uma proposta 

radical de desindexação. 

Em 14 de janeiro de 1989 o governo anuncia o Plano 

Verão com a meta de suprimir todos os mecanismos de 

indexação, mas uma vez se pensa o plano com medidas 
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ortodoxas e heterodoxas, chamado plano híbrido, onde 

ortodoxia oferecia os elementos para redução de despesas 

de custeio, reforma administrativa para reduzir custos, 

limitação a emissões de títulos pelo governo e medidas de 

restrição de crédito, enquanto a heterodoxia a medida era o 

congelamento de preços e salários.  

 A nova unidade monetária passaria a se chamar 

―cruzado novo‖ que equivalia a mil cruzados. Castro (2005, 

131) chama atenção em seu texto para a diferença entre 

esse plano e os demais, por permitir a transferência de rendas 

entre credores e devedores, ao não instituir regras para a 

conversão das dívidas pós-fixadas. Contudo a inflação só 

baixou no primeiro mês, depois com nenhum mecanismo de 

controle cada agente olhava o índice que melhor convinha, 

resultando num grande aumento da inflação que ultrapassou 

80% ao mês no começo do ano de 1990. 

 Lopreato (2006, 121) considera que o fracasso das 

tentativas de estabilização teve o efeito de reforçar a 

incerteza e a instabilidade que marcaram a trajetória da 

economia brasileira nos anos 1980. O fato é que não havendo 

alternativa para conter a inflação o governo adotava um 

novo mecanismo mesmo consciente dos ricos. 

 As explicações são as mais distintas para o fracasso da 

estabilização, passando desde a própria concepção às 

dificuldades de condução do processo, mas para Lopreato 

(2006, 121) apesar de considerar dose de verdade nos pontos 

apresentados anteriormente, tem como fator fundamental 

para instabilidade dos preços no caso brasileiro e para demais 

países da América Latina a inviabilidade de acesso ao 

financiamento externo, ou seja, o problema da restrição 

externa que dinamizou a crise dos anos 1980. 
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 Castro (2005, 136) ao concluir seu texto destaca que ao 

final do período havia certo consenso entre os economistas de 

que a indexação no Brasil consistia, sim, num problema a ser 

solucionado, mas que o congelamento não era uma 

estratégia eficiente. 

 A partir do equivoco do Plano Cruzado ficou difícil de 

enquadrar uma proposta que pudesse ancorar os preços na 

taxa de câmbio, de maneira que não trivial organizar planos 

consistentes, pois incorria na exigência de manter a política 

cambial ativa e o saldo das exportações. 

 Lopreato (2005, 122) destaca que não é mera 

coincidência que só conseguiu lograr a estabilização dos 

preços no Brasil e em outros países latino-americanos após o 

Plano de Brady. A renegociação da dívida externa possibilitou 

a superação do quadro de restrição de crédito e o fim das 

transferências ao exterior vigentes desde o início dos anos 

1980. 

 

6. OBSERVAÇÕES CONCLUSIVAS. 

Sem dúvida alguma, o Brasil, remonta uma história de 

dependência que tem sua origem na forma como se deu a 

inserção na globalização financeira. Por isso, Tavares (2000, 

485) afirma que o país é prisioneiro de uma situação de 

endividamento externo e que não tende a se resolver 

facilmente. 

Notadamente, na trajetória do país o Estado vai 

perdendo soberania no sentido de deter o domínio das suas 

políticas econômicas submetendo-se as facetas do mercado, 

respondendo com taxas elevadas de juros para garantir o 

fluxo de entrada de capitais, agravando a relação com o 
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financiamento externo. De maneira que ações adotadas na 

política econômica não conseguem romper com tal estrutura 

o que arrasta via dependência no cenário mundial sem ter 

condições concretas de restabelecer novos mecanismos de 

relação internacional.  

Furtado (2002, 32) foi incisivo em afirmar que as 

economias subdesenvolvidas podem conhecer fases 

prolongadas de crescimento de seu produto global e per 

capita, sem reduzir o grau de dependência externa e a 

heterogeneidade estrutural interna, que são suas 

características essenciais. 

Destaca-se a citação por considerar que esse é o 

cenário da economia brasileira na atualidade. Após o Plano 

Real galgar a estabilidade monetária e possibilitar o país a se 

arriscar ainda mais na abertura econômica e financeira e ter 

conseguido alguns resultados de elevação de índices 

econômicos, mascara a realidade de submissão aos países 

centrais e o aprofundamento dos problemas estruturais que 

atenuam a heterogeneidade social no interior do país.   

 Furtado (2002, 34) explicitava que: 

O processo de globalização interrompeu o 

avanço na conquista de autonomia para se 

tomarem decisões estratégicas. Por exemplo, 

submergir na dolarização significa regredir ao 

estatuto semi-colonial [...]. Seria leviandade 

desconhecer que enveredamos por um 

caminho que nos conduz a um grave impasse. 

Em contrapartida a ―aventura‖ econômica que se faz 

ao tentar se posicionar junto aos Estados desenvolvidos, o país 

tem arcado com a acumulação exacerbada da dívida 

externa, gestando um endividamento interno do setor público 

que proporciona a desordem nas finanças do Estado, o que é 
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pior, com uma população em condições sub-humanas 

contida por políticas paliativas de assistencialismo.  
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O Fracasso do Projeto Liberal1 
 

Mário Motta de Almeida Maximo2 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho pretende fazer uma discussão da promessa não 

cumprida do projeto político moderno e liberal. Recuperam-se as suas 

principais correntes e argumentos mostrando que os mesmos apresentam 

sérios problemas teóricos dentro daquilo que almejavam alcançar. O 

trabalho defende a noção de que mesmo as versões atuais destas 

correntes, como a teoria do desenvolvimento contemporânea, carregam 

as mesmas dificuldades das suas respectivas tradições originais. A 

conclusão expõe a ideia de que é necessário abandonar o projeto político 

liberal. 

 

Palavras-Chave: Liberalismo, Utilitarismo e Contratualismo.  

 

ABSTRACT 

 

This work intends to make a discussion of the unfulfilled promise of modern 

and liberal political project. Are recovered their mainstream arguments 

showing that they present serious theoretical problems within what they 

aspired to achieve. The work supports the notion that even the current 

versions of these perspectives, as contemporary development theory, carry 

the same difficulties of their original traditions.  The conclusion sets out the 

idea that it is necessary to abandon the liberal political project. 

 

Keywords: Liberalism, Utilitarianism and Contractualism.
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1. O PROJETO LIBERAL E O INDIVIDUALISMO METODOLÓGICO 

 

 Há uma percepção generalizada e um tanto difusa de 

que vivemos numa sociedade liberal, ou ainda a ideia 

aparece com uma nova roupagem, através do conceito de 

neoliberalismo, que para os objetivos deste trabalho refere-se 

ao mesmo fenômeno. Aqui a questão será tratada pela 

expressão projeto liberal, o que imediatamente levanta a 

necessidade de definir com clareza o que está sendo 

examinado. O projeto político e econômico liberal surgiu no 

século XVII no mundo anglo-saxão, profundamente 

influenciado pela guerra civil inglesa. A pergunta que o 

conflito impunha era simples, apesar de extremamente 

complexa em suas diversas dimensões: O que faz com que o 

governo seja legítimo e mereça a nossa aliança? Essa será a 

questão que organizará toda a filosofia política moderna e a 

resposta do liberalismo pode ser resumida em: O poder 

político só é justificado enquanto promove a liberdade dos 

indivíduos. Talvez a passagem que abre o ensaio Sobre a 

Liberdade de Jonh Stuart Mill seja a melhor síntese dessa ideia.  

 

"O objetivo deste ensaio é defender um princípio muito 

simples, indicado para orientar de forma absoluta as 

intervenções da sociedade sobre o indivíduo na forma 

de coerção e controle, quer para o caso do uso da 

força física sob a forma de penalidades legais, quer 

para o da coerção moral da opinião pública. Consiste 

esse princípio em que a única finalidade justificada da 

interferência dos homens, individual e coletivamente, 

na liberdade de ação dos outros, é a autoproteção. O 

único propósito com o qual se legitima o exercício do 

poder sobre algum membro de uma comunidade 

civilizada contra a sua vontade, é impedir dano a 

outro. O próprio bem do indivíduo, seja ele material ou 

moral, não constitui justificação suficiente. O indivíduo 

não pode legitimamente ser compelido a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa, porque tal seja melhor 

para ele, porque tal o faça mais feliz, porque na 

opinião dos outros tal seja sábio ou correto. Estas são 
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boas razões para o repreender, para com ele discutir, 

para o persuadir, para o aconselhar, mas não para o 

coagir, ou para lhe infligir algum mal caso aja de outra 

forma. Para justificar a coação ou a penalidade, faz-se 

necessário que a conduta de que se quer desviá-lo, 

tenha em mira causar dano a outro. A única parte da 

conduta porque alguém responde diante da 

sociedade, é a que concerne aos outros. Na parte 

que diz respeito unicamente a ele próprio, a sua 

independência é, de direito, absoluta. Sobre si mesmo, 

sobre o seu próprio corpo e espírito, o indivíduo é 

soberano.‖1  

 

 Sendo assim, o projeto liberal é aquele que estabelece 

a liberdade individual como o valor moral de maior 

relevância, diante do qual todos os demais estão submetidos 

e de onde provêem a ideia de que o espaço político é inferior 

ao espaço privado e de que a ética do sujeito se manifesta 

no âmbito particular e não na ação pública. Sendo assim, 

basta ao Estado a garantia das liberdades individuais, não 

cabendo ao mesmo nada a mais do que isto, dado que os 

indivíduos buscarão suas satisfações e felicidades na esfera 

privada. É justamente esta ideia que Mill expressa de forma 

tão assertiva na passagem acima, naquele que ficou 

conhecido como o princípio da não-agressão (Mill's Harm 

Principle). O liberalismo apresentará uma enorme variação no 

que significa proteger a liberdade dos indivíduos e quais são 

os instrumentos mais eficientes nessa direção, mas esta ideia 

fundadora se manterá constante durante todo processo. O 

presente trabalho tratará de algumas das correntes mais 

importantes dentro do escopo liberal e dos principais 

argumentos apresentados por estas, tentando mostrar a 

presença de fragilidades nas mesmas e explicitar o porque o 

projeto está, em seus próprios termos, condenado a fracassar. 

Por hora, no entanto, é necessário dizer algo sobre o próprio 

                                                 
1 MILL, John Stuart. On Liberty. Tradução própria, Oxford University, 1859, p. 21-22.      
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nascimento do liberalismo e a sua pergunta organizadora.  

 A pergunta liberal é muito reveladora. Ao indagar sobre 

a legitimidade do poder, os liberais jogam luz sobre a ideia de 

concordância, de conformidade e aceitação. A pergunta 

deixa de ser qual é a melhor sociedade, para passar a ser se a 

sociedade merece a nossa aliança ou não. A questão passa 

do que é correto e justo para o que é legítimo e acordado. A 

pergunta formulada desta forma desvia a atenção dos 

problemas próprios de nosso tempo, dos equívocos e erros 

sociais, para uma avaliação individual, para uma questão de 

fundamentação das instituições e arranjos políticos a partir de 

indivíduos isolados. Por outro lado, os liberais poderiam 

argumentar que a boa sociedade é justamente aquela que 

emerge a partir da vontade de seus indivíduos, que respeita 

seus desejos e ambições, que os protege de violências 

externas, exatamente como o princípio de não-agressão de 

Mill preconiza. Porém, este não seria nem se quer um 

argumento, por que como podemos falar da melhor 

sociedade sem tratar das questões que são propriamente 

sociais? Não é possível endereçar perguntas a respeito do 

sistema produtivo, por exemplo, uma das questões modernas 

mais relevantes, se não termos presente sua dimensão social e 

política.2  

 Além disso, algo ainda mais importante se manifesta 

quando analisamos com maior cuidado a pergunta do 

liberalismo. Quando pensa a sociedade sob o olhar do 

indivíduo, o liberal supõe que exista uma entidade separada e 

autônoma a qual ele chama de indivíduo. Um ser que pode 

                                                 
2 A esse respeito alguns economistas tentaram desenvolver teorias de surgimento espontâneo para o sistema 
político e econômico. Destaca-se nessa empreitada a obra de Friedrich Hayek e o conceito de ordem espontânea. Não 
podemos tratar neste texto de todas as implicações desta visão, bastando dizer que a mesma recai nos mesmos problemas 
apontados por este trabalho.  
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ser entendido e pensado por si só. Os contratualistas, por 

exemplo, imaginam uma situação onde indivíduos se reúnem 

para acordar um pacto social que os beneficie, como se 

fizesse sentido pensar em pessoas que se encontram para 

formar uma sociedade a partir de suas posições particulares. A 

falha desse raciocínio está no fato de que existe um conjunto 

de questões sociais que são necessariamente anteriores a 

instância do indivíduo, como a linguagem, por exemplo. Desa 

forma, a sociedade é algo mais real do que o próprio 

indivíduo, porque ela o precede ontologicamente. É 

interessante notar que apenas muito recentemente na história 

humana, a teorização passou a ocorrer desta maneira, isto é, 

passamos a considerar os indivíduos como agentes isolados. 

Segundo Norbert Elias foi necessário um enorme esforço, que 

ele denomina como "civilizatório", para que os homens fossem 

capazes de pensar a si mesmos como partes distintas. Em 

outras palavras, o individualismo é fruto de um longo processo 

histórico que foi aos poucos delineando a consciência 

particular como algo inteligível em si mesmo. 3 

 

"Esse núcleo da mudança estrutural e das 

peculiaridades estruturais do indivíduo que se refletem 

na autopercepção, da Renascença em diante, na 

noção de um "ego" individual fechado em seu 

receptáculo, no "ser" separado, por uma parede 

invisível, do que acontece "no lado de fora". São esses 

autocontroles civilizadores, funcionando em parte 

automaticamente, que agora são experimentados na 

autopercepção individual como uma parede, quer 

entre o "sujeito" e o "objeto", quer entre seu próprio "eu" 

e as demais pessoas ("sociedade")."4 

 

                                                 
3 Normalmente em conjunto com este processo civilizatório sublinha-se a ascensão da burguesia como classe 
social dominante na explicação da individualização metodológica. Afinal, a classe burguesa precisava afirmar seus valores de 
mérito pessoal em contraste com a classe aristocrática cujo os valores se baseavam em tradições nobiliárquicas e costumes 
de corte.   
 
4 ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador, Volume 1: Uma História dos Costumes. Tradução: Ruy Jungmann, 2º 
Edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 237.  
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 Uma diferença importantíssima surge também quando 

consideramos o conceito de liberdade para os antigos e 

como nós o pensamos modernamente. No mundo grego 

clássico, possuir liberdade significava poder dispor de si 

mesmo. Por isso os gregos conferiam tamanha importância a 

liberdade política, porque apenas através dela um homem 

pode ser livre, dado que a completa autossuficiência é 

impossível5. Assim, para dispor de si mesmo e ter liberdade, 

visto que um homem precisa necessariamente da 

participação dos outros na sua própria vida, ele deve poder 

opinar e contribuir diretamente na vida pública. Somente 

assim ele poderá ser soberano de si próprio, através da 

instância política, que determina a vida coletiva, no qual ele 

está inserido. Veja o quanto os modernos empobreceram a 

ideia de liberdade, dentro do projeto liberal anglo-saxão, 

liberdade resume-se a escolha, sejam de mercadorias, sejam 

de candidatos. Não há canais que garantam a isegoria6, isto 

é, o direito de expressar sua opinião dentro da assembleia 

tomadora de decisão e vê-la debatida e considerada no 

momento da decisão coletiva. A nossa chamada liberdade 

de expressão não vai além do direito de pronunciar-se 

abertamente, porque não tem peso dentro dos fóruns 

decisórios, simplesmente não são consideradas. Acrescenta-se 

a isso a violência de nosso sistema econômico que obriga as 

pessoas a se submeterem a relações de trabalho alienadas e 

não as insere num processo produtivo nas quais se 

identifiquem. Mesmo a noção de que fazemos escolhas pode 

ser questionada, como veremos mais a frente, o que significa 

                                                 
5 Platão chega a ironizar a ideia essa ideia quando apresenta o sofista Hípias se vangloriando de ter ele próprio 
produzido tudo o que trazia no corpo. 
 
6 Palavra grega composta de dois elementos: ise e agoreúo. Significa igualdade no ato de falar em público. O 
direito de falar na assembleia é compartilhado por todos os cidadãos.  
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que o projeto liberal fracassa naquilo que considera como o 

valor mais importante.  

 

2. O PROBLEMA DA ESCOLHA 

 

 Como vimos anteriormente, o projeto liberal concede 

grande valor a ideia de escolha, pois é nela que está 

encerrada a noção de liberdade. Porém, até nesse escopo 

reduzido, o liberalismo encontra dificuldades teóricas. Talvez a 

tradição política e econômica liberal que mais dependa do 

conceito de escolha seja o utilitarismo. Para um utilitarista a 

melhor sociedade é aquela que promove o maior valor de 

utilidade entre seus membros. Aqui é necessário fazer uma 

pequena distinção. Para a corrente utilitarista clássica, de 

Jeremy Benthan, o montante de utilidade da sociedade 

poderia ser calculado a partir do somatório das utilidades 

individuais, o que na literatura ficou conhecido como 

comparações interpessoais de utilidade7. Isso significa que a 

sociedade fica melhor com um aumento do seu total de 

utilidade, como, por exemplo, se transferirmos parte da renda 

dos mais ricos para os mais pobres, dado que se supõe uma 

utilidade marginal decrescente8. Entretanto, com o 

desenvolvimento da corrente utilitarista para a sua versão 

neoclássica, na passagem do século XIX para o XX, 

abandonou-se a ideia de comparações interpessoais de 

utilidade e ficou-se apenas com as utilidades individuais, que 

permitem apenas comparações do tipo de Pareto, isto é, a 

                                                 
7 Isto significa uma unidade comum de utilidade para todos os indivíduos. A ideia é imaginarmos uma espécie de 
medidor de utilidade, um utilitômetro, assim seríamos capazes de somar e subtrair a utilidade entre os indivíduos, sabendo 
com isso se a utilidade total da sociedade aumentou ou diminuiu.  
 
8 A chamada “lei” da utilidade marginal decrescente sugere que unidades adicionais do mesmo bem geram valores 
menores de utilidade em comparação com os anteriores.   
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situação só melhora se um dos indivíduos prospera enquanto 

nenhum outro piora.  

 Todavia, no que concerne a escolha, podemos 

considerar indiscriminadamente utilitaristas clássicos e 

neoclássicos. Isso porque tanto para os clássicos quanto para 

os neoclássicos são os indivíduos isoladamente que escolhem 

aquilo que lhes dará maior utilidade. São eles próprios que 

revelam suas preferências, optando por aquilo que mais lhes 

aprouver. Dessa forma, os indivíduos devem ser livres para 

escolher o que bem desejarem, porque são eles mesmos que 

definem o que é melhor para si. O que significa que o valor de 

utilidade social será tanto maior quanto maior for a liberdade 

de escolha dos indivíduos. Agora vamos observar essa ideia 

com maior cuidado. A noção de que os indivíduos realizam 

escolhas é muito estranha, depois que nos detemos mais sobre 

ela. E não é porque fazem deliberadamente escolhas ruins, 

apesar disso ser frequentemente verdade, mas é a ideia de 

que escolhas, no sentido próprio da palavra, estão realmente 

sendo feitas. 

 Vamos considerar como exemplo a compra de um 

sabão em pó. Se o consumidor que foi ao mercado comprar 

um sabão em pó fizesse realmente uma escolha, ele teria que, 

primeiro, considerar todas as possibilidades disponíveis, 

fazendo uma pesquisa de todas as marcas existentes e todos 

os produtos que servem como substitutos e complementos. 

Segundo, ele teria que conhecer toda a composição química 

de um sabão em pó, sabendo assim distinguir as possíveis 

variações e entender propriamente porque uma marca é 

diferente da outra, se é que são diferentes. Por fim, ele teria 

que conhecer todos os preços referentes ao sabão em pó, 

incluindo aí seus substitutos e complementos, para que ele 
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possa ponderar o seu conhecimento dos produtos com a sua 

capacidade de pagar por eles. Agora pense que o mesmo 

processo feito para o sabão em pó, deverá ser realizado para 

todos os produtos e serviços que essa pessoa consome, alguns 

deles muito mais complexos do que o sabão em pó, e então 

teremos uma tarefa impossível. Talvez o consumidor consiga 

exercer a sua escolha para um ou outro produto, com o qual 

tenha mais familiaridade, mas jamais conseguirá fazê-lo para 

a maior parte das mercadorias que consome, pelo simples 

fato de que escolher é algo muito difícil e trabalhoso.  

 As consequências disto para o projeto liberal são 

desastrosas, porque se as pessoas não escolhem, no sentido 

rigoroso do termo, o que elas fazem é tomar ao acaso suas 

decisões ou seguir a influência de outros, seja através de uma 

propaganda ou de uma opinião alheia. O que significa que 

um dos pilares mais importantes do liberalismo, principalmente 

para a escola utilitarista, desmorona sobre si mesmo, porque 

os indivíduos não estão fazendo escolhas, ou eles seguem 

movimentos aleatórios ou forças externas. Assim, não há 

maximização de utilidade, porque não é possível para o 

indivíduo se quer construir a sua curva de utilidade, ele está 

limitado por restrições que são próprias do processo de 

escolha. E não se trata de supor informação perfeita ou não, 

porque a questão não é a informação disponível, mesmo que 

essa seja continuamente um limitador também, e sim as 

próprias restrições inerentes a tomada de uma decisão. 

Podemos inclusive perceber que a problemática da escolha 

aponta dúvidas sobre a responsabilidade dos indivíduos com 

relação aos seus próprios atos. Infelizmente, esta será uma 

questão que não será tratada neste texto, dado o escopo e 

os objetivos do mesmo. No entanto, nos interessa analisar uma 
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questão correlata, a meritocracia, um dos valores mais 

importantes para o liberalismo, e ao mesmo tempo, um dos 

mais frágeis.  

 

3. O PROBLEMA DA MERITOCRACIA  

 A meritocracia que aqui estamos nos referindo é a 

noção de que uma parcela maior da riqueza social deve se 

destinar aqueles que possuem alguma espécie de mérito, 

talento ou habilidade especial, que os distingue dos demais. 

Ou, o que é análogo a isso, o conceito microeconômico de 

produtividade marginal9, onde cada um recebe na 

proporção que contribuiu para a geração da riqueza social. 

Esta é uma ideia distinta da simples admiração e 

reconhecimento da aptidão de um indivíduo numa 

determinada área. O que está em jogo aqui é a defesa de 

que o mérito deve vir acompanhado de uma parcela maior 

da riqueza social, porque de alguma forma ele contribuiu mais 

para a geração daquela riqueza. Vamos deixar de lado o 

problema do cálculo desta proporcionalidade e até mesmo 

as indagações a respeito de ser possível colocar a questão 

nestes termos. Também deixemos de fora considerações 

éticas da enorme crueldade que parece ser a punição do 

inapto, do rebaixamento daquele que não consegue avançar 

além do ordinário, assim como o efeito destrutivo que pode 

ser a cobrança do excepcional a todo o instante e a 

infelicidade brutal de um indivíduo que tem que lidar com a 

sua própria mediocridade diante de uma sociedade que não 

tolera a normalidade.  

 Deixemos estes e tantos outros problemas da 

                                                 
9 A produtividade marginal de um determinado fator mede qual foi a variação na produção em resposta a um 
aumento marginal deste mesmo fator.  
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meritocracia de lado para olharmos para apenas um deles. 

Mesmo que supuséssemos que os liberais estão certos e que 

seja possível conferir aos meritosos maiores parcelas da 

riqueza social, e que tenhamos superado o problema da 

desigualdade de oportunidades, a pergunta central ainda 

permanece: Por que isso seria justo e legítimo? Quando 

analisamos com mais calma, a questão colocada não parece 

tão clara. Isto porque para ser justo e legítimo, o mérito de 

cada um deveria ser responsabilidade sua. Para colocar em 

termos mais simples, um liberal argumenta que um indivíduo 

merece sua riqueza porque trabalhou e se esforçou bastante, 

ou porque é extremamente inteligente ou talentoso, porém, 

não aparenta ser correta esta associação de merecimento, 

dado que a capacidade individual para o trabalho, ou a 

inteligência e o talento, não são responsabilidades do próprio 

indivíduo.  

 Há um enorme debate se as capacidades individuais 

são fruto da natureza ou do ambiente social. Em outras 

palavras, se a inteligência e o talento são genéticas ou 

desenvolvidas socialmente. Para os efeitos da justiça e da 

legitimidade, não faz diferença. Se forem genéticas, os 

indivíduos as recebem aleatoriamente, não fizeram nada para 

tê-las, não são responsáveis por elas, simplesmente nasceram 

dotados de características meritórias. Por outro lado, se forem 

desenvolvidas socialmente, novamente, não faz diferença, 

porque o indivíduo não escolhe nem onde e nem quando irá 

nascer, muito menos quem serão seus pais ou as estruturas 

sociais que irão desenvolvê-lo. Não há porque premiar um 

indivíduo por algo que ele não decidiu ou por algo que ele 

não é responsável de modo algum. Esse problema aparece 

de forma muito clara na principal obra de John Rawls, A 
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Theory of Justice, e diversos liberais, particularmente da 

tradição contemporânea do contratualismo, já o 

enfrentaram, sem conseguir obter uma solução satisfatória. O 

próprio Rawls apresenta este argumento para defender o seu 

Maximin Principal, isto é, qualquer desigualdade social e 

econômica deve funcionar a favor dos membros menos 

favorecidos da sociedade10. 

 Dessa forma a ideia de que os indivíduos devem 

receber maiores parcelas da riqueza social porque de alguma 

maneira merecem um quinhão maior, se desfaz 

completamente. O que revela algo muito importante, do 

ponto de vista da justiça, a distribuição do produto social 

deve ser pautada em outros termos, que tratem da sociedade 

e não do indivíduo, afinal quem produziu a riqueza foi a força 

coletiva, o que demonstra que o individualismo metodológico 

não é capaz de lidar com esse problema, exatamente como 

mostramos na primeira parte deste trabalho. Assim iremos 

concluir mostrando que mesmo a área mais progressiva do 

liberalismo, o pensamento a respeito do desenvolvimento 

econômico e social, não é capaz de superar estes problemas, 

pelo contrário, apenas os reforça. O que significa que para 

suplantarmos estes problemas temos que abandonar todo o 

empreendimento político liberal, dado que sua epistemologia 

e seus valores mais básicos estão comprometidos.  

 

4. O DESENVOLVIMENTO E A PROMESSA NÃO CUMPRIDA 

 Toda a teoria política é uma teoria da boa sociedade, 

pelo menos se tomarmos o sentido original da palavra 

                                                 
10 Também aparece pelo conceito de Difference Principle. A ideia é que independente do sistema econômico em 
vigor, o conceito de justiça só será respeitado se os arranjos políticos, econômicos e sociais funcionarem em favor dos que 
são menos favorecidos.  
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política11. O liberalismo não é diferente, desde suas primeiras 

formulações até as atuais, o que a teoria política e 

econômica liberal tenta fazer é apresentar argumentos do 

porque a sociedade capitalista, moderna e industrial é a 

melhor expressão social que os homens já construíram. A 

teoria do desenvolvimento econômico, mesmo que não 

explicitamente, representa exatamente isso. Uma defesa da 

sociedade liberal, um entendimento de que basta ajustar as 

variáveis econômicas corretas para que a sociedade avance. 

Não que o ajuste destas variáveis econômicas seja algo 

simples, ou que prescinda das decisões políticas, longe disso, 

os bons economistas reconhecem estes pontos importantes, 

mas não é esta a questão. O problema do desenvolvimento é 

que ele é uma continuação do projeto liberal, na verdade, 

ele é o próprio projeto liberal. Adam Smith já defendia o 

desenvolvimento das nações através do aumento da divisão 

do trabalho, da extensão do mercado e da produção 

industrial. A questão para os desenvolvimentistas não é se este 

modelo faz ou não sentido, se ele é positivo ou não, e sim, 

quais são os entraves para o desenvolvimento. Em outras 

palavras, o que os desenvolvimentistas querem é mais do 

mesmo.  

 A realidade que constantemente se revela, porém, é 

que o liberalismo fracassa. Não apenas no plano teórico onde 

seus argumentos são frágeis e frequentemente se perdem em 

suas próprias confusões, mas também no plano histórico no 

qual o liberalismo vem sofrendo constantes oposições. 

Quando observamos as longas durações da história, dentro 

da qual se encontra o projeto político liberal, parece-nos que 

o movimento é muito lento, os abalos e mudanças são quase 
                                                 
11 A nossa palavra política vem da palavra grega politeía, que significa a forma do governo, a qualidade das 
instituições públicas e a participação do cidadão nos assuntos da pólis.  
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imperceptíveis, entretanto, não há dúvida de que eles estão 

lá, de que a história caminha, e como tal há abertura para 

pensarmos em outros valores e concepções. O liberalismo não 

entregou o que prometeu, porque não alcançou a 

emancipação humana, e nem pode alcançar, dado que 

enfrenta dificuldades insuperáveis, e cada vez mais não passa 

de um artifício retórico, completamente vazio e falacioso.  
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Da controvérsia ideológica entre Simonsen e Gudin ao 

debate sobre o planejamento econômico no Brasil1 

Tiago Camarinha Lopes2 

 

 

RESUMO 

 

A controvérsia do planejamento na economia brasileira, representada pelo 

debate entre Roberto Simonsen e Eugênio Gudin nos anos de 1944-1945, se 

deve ao fato de ser fundamentada em proposições ideológicas opostas, e não 

em discordâncias de caráter científico ou técnico.  A partir deste argumento, 

este artigo aponta para as transformações gerais do sistema econômico 

mundial ao passar da ordem de laissez-faire para uma estrutura distinta no 

século XX como forma de compreender não só este embate intelectual 

pontual, mas a própria origem da idéia de planejamento econômico e da 

ideologia desenvolvimentista no Brasil. 

Palavras-chave: planejamento econômico, liberalismo, economia política, 

história do pensamento econômico brasileiro, Roberto Simonsen, Eugênio Gudin 

 

ABSTRACT 

The controversy about economic planning of the brazilian economy was a 

discussion during 1944-1945 between two eminent Brazilian thinkers: Roberto 

Simonsen and Eugênio Gudin. This debate was based on opposite ideological 

propositions, not on technical or scientific issues. The paper defends that the 

general transformations of the world economic system from the laissez-faire 

order to a distinct structure in the 20th century explain not only this specific 

intellectual clash, but the very origin of the idea of economic planning and of 

the developmentalist ideology in Brazil. 

Keywords: economic planning, liberalism, political economy, Brazilian history of 

economic thought, Roberto Simonsen, Eugênio Gudin 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A transição da Era dos Impérios, que cobriu o período de 1875 até 

1914, para a era dos extremos, que corresponde ao intervalo entre 1914 

e 1991 marca uma mudança estrutural no funcionamento da economia 

                                                 
1 Artigo apresentado em 12/04/2013. Aprovado em 11/06/2013. 
2 Doutorando em Economia, Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Economia, MG, Brasil. Contato: tiagocamarinhalopes@gmail.com. 
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mundial de acordo com Hobsbawm ([1987] 2008) e Hobsbawm (1994). 

O quadro competitivo que caracterizava o capitalismo deu lugar a um 

sistema protagonizado por capitais monopolistas, e o Estado passou a 

ter funções cada vez mais visíveis no funcionamento do mercado. Uma 

das características dessa transição é o declínio do laissez-faire, 

enquanto pensamento econômico hegemônico e o surgimento de uma 

nova concepção diretora da economia nacional: a idéia de 

planejamento. Durante a primeira metade do século XX, especialmente 

a partir de 1929, tal concepção se alastra pelo globo assumindo uma 

forma específica para cada país de acordo com Judt (2005). A tese 

central de Furtado ([1959] 2001), de que o impulso derradeiro da 

indústria nacional se deu neste instante, permite encaixar a 

industrialização brasileira neste pano de fundo da história do 

capitalismo mundial. Em decorrência destas transformações na 

estrutura surgem conflitos pontuais entre aqueles que se prendem ao 

liberalismo clássico e os entusiastas da idéia de condução coordenada 

e consciente da produção nacional. Ao mesmo tempo, a filosofia liberal 

passa a buscar maneiras de se adaptar à nova ordem a partir do fim da 

Primeira Guerra Mundial. 

Tal movimento de troca dos ideais liberais pelos de planejamento 

é o reflexo superestrutural da passagem do período do Liberalismo 

Clássico para o do capitalismo dirigido e de início de industrialização 

nos países periféricos. Essa transformação criou uma contradição 

singular que pode ser resumida como a oposição entre mercado e 

plano. A relação entre estes dois lados assume diversas formas e pode, 

portanto, ser expressa de diferentes maneiras, como por exemplo, 

―liberalismo versus direcionismo‖, ―não-intervenção versus 

intervencionismo‖, ―livre mercado versus planejamento‖, e assim por 

diante.3 Tal tensão se apresenta de modo muito amplo nos meios de 

                                                 
3 Não se trata aqui da oposição entre liberalismo e protecionismo característica do fim da era mercantilista. A ação estatal que caracteriza o 
planejamento em questão não é aquela de proteção a setores específicos devido aos interesses econômicos de grupos seletos de capitalistas, 
como, por exemplo, no Brasil do café. A intervenção a que se refere como um dos lados da contradição fundamental da economia política do 
século XX está estreitamente relacionada com a noção de planejamento econômico nacional para cumprimento de metas estabelecidas 
politicamente, algo que não havia anteriormente. A disputa entre liberais e protecionistas sempre foi o quadro de embate político dentro da classe 
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comunicação que dão conta dos aspectos da economia e ele pode 

funcionar como núcleo de toda discussão sobre economia política, 

compreendida aqui como propostas de políticas econômicas, que se 

deu no século XX. Mantega (1984) atribui tal antagonismo ao início de 

um novo ―filão teórico‖ dentro da economia política burguesa, a partir 

da crise de 1929. Esse novo ramo, cujo maior expoente foi Keynes, tem 

como objetivo propor, justificar e legitimar intervenções do Estado que 

prolonguem e garantam a existência do sistema capitalista. 

Mas não só ideologicamente se podia constatar o deslocamento 

dos eixos. Depois da depressão e da Segunda Guerra Mundial, a 

alteração sofrida pelo sistema econômico era de tal escala, que este 

chegou a ficar ―irreconhecível‖, levando Hobsbawm (1994) a descrevê-

lo como ―uma espécie de casamento entre liberalismo econômico e 

democracia social (ou, em termos americanos, política do New Deal 

rooseveltiano), com substanciais empréstimos da URSS, que fora pioneira 

na idéia do planejamento econômico‖ (Hobsbawm (1994), p. 265).  

O argumento central deste artigo é de que essa transformação, 

essa mudança no campo das idéias econômicas e no funcionamento 

do capitalismo como um todo, se expressou no âmbito da política no 

Brasil naquilo que Bielschowsky ([1988] 2000) denominou ―ciclo 

ideológico do desenvolvimentismo‖, sendo que o episódio mais 

marcante desse momento foi a controvérsia entre Roberto Simonsen e 

Eugênio Gudin nos anos 1940. Em concordância com Doellinger ([1977] 

2010), afirma-se que apesar deste debate ter se tornado apenas um 

momento pontual do pensamento econômico brasileiro, ele tinha raízes 

em acontecimentos profundos, que abrangiam todo globo e que 

vinham se desenvolvendo há muitos anos. Devido ao fato do tópico 

desenvolvimentismo estar voltando ao debate, parece pertinente 

recuperar o debate pioneiro de 1944-1945 como forma de revelar, não 

                                                                                                                                               
capitalista: cada setor adota a posição liberal ou de intervenção conforme as circunstâncias mutantes do mercado. Em diversos casos, a defesa 
da ação do Estado no século XX ainda continua restrita à lógica de construção de privilégio comercial. Devemos ter claro que não nos referimos 
a esse tipo de atividade quando falamos de planejamento, embora tal atividade possa se tornar planejamento conforme os trabalhadores utilizem 
a seu favor o conflito entre capitalistas protecionistas e liberais. 
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só a origem da idéia de planejamento econômico no Brasil, mas da 

própria ideologia descrita como desenvolvimentista. 

A diferença entre o surgimento do conceito de planejamento 

econômico nacional no centro e na periferia é que, enquanto nas 

regiões capitalisticamente desenvolvidas existe uma pressão de base 

para a mudança da política econômica nessa direção, como 

apontado por Judt (2005), o grupo social que leva a frente esta 

mudança nas economias ainda não industrializadas é a burguesia 

industrial ―desenvolvimentista‖. A ascensão do planejamento 

econômico no Brasil é apoiada por forças sociais distintas daquelas que 

sustentam o mesmo fenômeno na Europa. Se o conflito lá é entre 

capitalistas industriais consolidados e os trabalhadores assalariados da 

grande indústria, no Brasil, por exemplo, o conflito gira entre frações da 

classe dominante e apenas indiretamente envolve a base, visto que a 

classe trabalhadora não está completamente formada como 

assalariada sob a maquinaria.  É este diferencial do patamar de luta de 

classes entre centro e periferia que faz com que a formação tardia do 

capitalismo seja complicada. 

Visto que este ponto está no âmago da origem da idéia de 

planejamento econômico no país, para revelar como os planos 

econômicos de industrialização no Brasil surgem, além de considerar os 

grupos de interesse por detrás de Simonsen e Gudin, sugerimos analisar 

a controvérsia a partir dessa perspectiva histórica mais ampla, assim 

como ter sempre em mente o patamar diferenciado da luta de classes 

no centro e na periferia. Este artigo busca focar o debate entre 

Simonsen e Gudin justamente neste ponto tendo dois objetivos: primeiro, 

mostrar que a controvérsia não se fundamenta sobre divergências 

relacionadas à teoria econômica em si, mas sim em proposições 

ideológicas opostas; e, segundo, discutir a origem destas proposições 

antagônicas. Dessa maneira, será possível argumentar que a 

controvérsia sobre o planejamento na economia brasileira, no contexto 

de sua industrialização, está ligada ao conflito fundamental do século 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

 

139 

XX que emerge da transição da economia mundial de um estado sem 

controle no âmbito nacional, para um modo de produção seguinte, 

que ao que tudo indica, deve ser coordenado tanto em nível nacional 

quanto internacional. 

A ORIGEM DA IDÉIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO NO BRASIL 

A origem da idéia de um Estado de funções ampliadas no Brasil 

enquanto projeto nacional de coordenação da atividade produtiva 

parece de fato remontar aos anos 1940. Ainda que medidas de tipo 

intervencionistas já fossem adotadas pelo Estado brasileiro até mesmo 

antes de 1930, a técnica de planejamento, entendida como aplicação 

dos princípios básicos de programação e ferramenta de condução 

econômica, começou a ser usada sistematicamente no Brasil somente 

a partir da Segunda Guerra Mundial. Como foi que a noção de 

planejamento econômico e de Estado ativo emergiu no país? 

Na virada do século XIX para o XX, durante a República Velha, a 

tendência geral de aumento da atividade estatal sobre o 

funcionamento do mercado se faz notar no País, por exemplo, nas 

constituições nacionais. A doutrina liberal, em seu molde clássico, era 

bastante presente nas constituições brasileiras de 1891 e 1926, ainda 

que nesta última já se notem algumas mudanças que indicariam 

mudanças substanciais. Ianni ([1971] 1986) cita, a fim de ilustração, que 

na Carta Magna de 1891 estabelecia-se que as minas pertenciam aos 

proprietários do solo, enquanto que a constituição de 1926 já introduzia 

uma restrição ao indicar que tais terras e minérios necessários à 

segurança nacional não poderiam ser transferidas a estrangeiros. Nota-

se, assim, um avanço da idéia de Nação que culminará, após um 

processo de intensificação destas transformações e das tensões que 

elas geravam durante a Era Vargas, na formação do Estado Novo. Esta 

consolidação de preceitos de formação da Nação pode representar o 

primeiro estágio da preparação do Estado brasileiro para a prática do 

planejamento econômico. 
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Assim, os princípios nacionalistas e intervencionistas que vinham se 

tornando cada vez mais explícitos, começam a aparecer 

crescentemente do modo de operação do Estado brasileiro. Segundo 

Ianni ([1971] 1986), ―o Estado estava sendo preparado para assumir 

funções econômicas mais complexas e ativas‖, como se pode 

depreender das novidades do texto constitucional de 1937. Além de 

estabelecer diretrizes que concentravam os poderes executivo e 

legislativo nas mãos do presidente Getúlio Vargas, a constituição que 

deu início à ditadura do Estado Novo em 1937 criou também o 

Conselho da Economia Nacional. Este órgão tinha a finalidade de 

colher dados, realizar estudos e produzir pareceres com 

recomendações para as políticas dos mais variados ramos, da agrícola 

e industrial até a educacional. Segundo o artigo na Carta referente às 

atribuições do Conselho, um dos objetivos de tal órgão era contribuir 

para ―incrementar, coordenar e aperfeiçoar a produção nacional‖. 

Dado essa tendência da história nacional, surge a Segunda 

Guerra Mundial como fenômeno histórico exógeno sobre o Estado 

brasileiro. Ou seja, mesmo que o início do planejamento econômico 

esteja sendo datado com o período de 1939 a 1945, o movimento em 

direção às práticas de coordenação da produção já era presente 

antes do início deste conflito. O início da Segunda Guerra Mundial 

desencadeia diversas crises, que tomam a forma de problemas no 

Brasil, como o encolhimento das possibilidades econômicas a partir da 

exportação de produtos primários e a dificuldade de obter insumos 

industriais importados. Ademais, a ―economia de guerra‖ chega ao 

Brasil na forma da constituição de um ―superministério‖, como Ianni 

([1971] 1986) qualifica a Coordenação da Mobilização Econômica.  Este 

outro órgão, criado em 1942, funcionava como instrumento de 

coordenação que adequava a economia do Brasil ao contexto da 

Segunda Guerra. Um dos setores deste órgão foi o Setor de Produção 

Industrial (SPI), que tinha a função explícita de organizar esforços para 

planejar a industrialização do país. Assim, nota-se que a direção da 
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produção e expansão da grande indústria no Brasil estavam 

subordinadas à lógica de colaborar com o ―esforço de guerra dos 

países aliados‖, como se depreende do próprio documento oficial que 

regulamenta o SPI (Ianni ([1971] 1986)). Oliveira (2010) reporta que a 

Coordenação da Mobilização Econômica trabalhou em conjunto com 

a Missão Cooke, o que indica que havia uma influência direta dos 

Estados Unidos sobre o Brasil quanto à implantação da coordenação 

como forma de moldar a economia do país aliado à lógica da 

Segunda Guerra Mundial. 

É pertinente ressaltar que Ianni ([1971] 1986) reconhece e 

descreve a partir dos registros e documentos, que a planificação é 

incorporada pouco a pouco à política econômica governamental, ou 

seja, que existe uma mudança, uma criação de ―novas condições para 

a formação e o desenvolvimento de uma espécie de tecnoestrutura 

estatal no Brasil.‖ No entanto, não explica de onde surgiu esse 

movimento que precede o início do planejamento econômico durante 

a Segunda Guerra Mundial. Em particular, não relaciona a 

coordenação econômica nos EUA como influenciadora do 

planejamento no Brasil. Sabe-se apenas, a partir de sua análise, que a 

transformação tem a ver com a virada de 1930. 

Esses eventos delimitadores correspondem à periodização que 

Draibe (1985) faz da constituição de forças especificamente capitalistas 

no Brasil. A primeira fase da revolução burguesa brasileira, que não 

pode ser vista como a de tipo clássica, segundo a autora se apoiando 

na análise de Florestan Fernandes, corresponde ao período entre 1933 e 

1955. Neste momento, ocorre a chamada industrialização restringida 

(Cardoso de Mello (1982)) e uma transição para a lógica de 

acumulação de capital a partir do movimento endógeno ao próprio 

país. Apesar de a ação do Estado ser extremada somente na segunda 

fase, a de industrialização pesada entre 1956 e 1961, o direcionamento 

estatal da economia brasileira já era presente no primeiro período. Por 
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essa razão, chega-se rapidamente ao consenso de que no processo de 

industrialização da economia brasileira o Estado é dirigente. 

Contudo, antes dessa concordância geral, é preciso investigar 

como que um ambiente que antes era fundamentalmente amparado 

no liberalismo de contorno clássico passa a ser um onde a idéia 

justamente contrária, a de direcionamento estatal da economia como 

um todo, começa a dominar. Em outras palavras, é necessário 

compreender quais são os condicionantes que permitiram o 

nascimento e posterior desenvolvimento da ideologia 

desenvolvimentista no Brasil em oposição ao pensamento liberal 

clássico que correspondia à raiz colonial e a um papel muito bem 

determinado da economia brasileira no sistema mundial. 

A concentração da análise exige, portanto, ser na primeira fase 

de formação do capitalismo no Brasil, mais especificamente nas origens 

históricas deste intervalo que vai de 1933 a 1955. São as transformações 

criadoras desta fase que vão possibilitar o início do debate sobre 

planejamento e industrialização no país e são elas que explicam as 

raízes da controvérsia entre Simonsen e Gudin. Conseqüentemente, a 

racionalidade e correspondentes conflitos em torno de todos os planos 

industrializantes brasileiros, do Plano de Metas ao II PND, só pode ser 

revelada a partir deste ponto originário da idéia de planejamento. Este 

é o núcleo histórico em comum de todos os projetos de industrialização 

elaborados no Brasil. Por isso, a origem da idéia de planejamento no 

Brasil tem que ser ligada àquela transição geral do capitalismo do 

século XIX para um sistema econômico diferente a partir de 1914. É sob 

esta diretriz que o debate entre Simonsen e Gudin deve ser estudado 

para que os objetivos aqui propostos sejam atingidos. 

Em conjunto com o debate sobre a intervenção estatal na 

economia brasileira, antes restrita ao âmbito de protecionismo sem 

objetivos para a Nação, ou seja, restritas aos benefícios de setores 

particulares, começou-se a fazer sua conexão com a idéia de 

industrialização. No início da década de 1940, a noção de que a 
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industrialização no país deveria ter a participação ativa do Estado já 

era difundida. As discussões do I Congresso Brasileiro de Economia, 

realizado no Rio de Janeiro em 1943, já deixavam isso claro, como a 

análise de Rodrigues (2011) sobre o encontro ilustra. Além de Roberto 

Simonsen e Eugênio Gudin, diversas personalidades das entidades 

associativas da atividade comercial, assim como o presidente Getúlio 

Vargas, participaram do congresso. Em resumo, chegou-se a conclusão 

de que era preciso intensificar a já iniciada industrialização no Brasil, 

mediante uma política específica para tal. Mas como deveria ser essa 

política afinal? Esse é o momento então em que as posições distintas de 

Simonsen e Gudin começam a ser reveladas segundo Rodrigues (2011). 

Para que a racionalidade do debate fique bem clara, é importante 

indicar primeiro quais eram os alicerces dessas posições. 

Resumidamente, o surto de industrialização possibilitado pela crise 

de 1929 fez surgirem novas lideranças no país, que podemos denominar 

burguesia industrial. São aquelas relacionadas às atividades 

econômicas que até então tinham pouca expressividade nacional 

devido ao predomínio absoluto do setor primário. Os representantes 

desse grupo querem proteção para suas indústrias e são expressamente 

a favor do nacionalismo econômico, ou seja, da idéia de que o Estado 

brasileiro deveria agir de forma a garantir o desenvolvimento da 

indústria interna. Do outro lado, a antiga elite dirigente, os comerciantes 

e industriais ligados estreitamente ao comércio exportador, se 

posicionam do lado liberal em seu molde mais clássico.4 De acordo 

com a análise da história do pensamento econômico empreendida por 

Mantega (1984), pode-se olhar para Roberto Simonsen como divulgador 

das idéias dessas novas lideranças, ou seja, dos ―desenvolvimentistas 

industrialistas‖ enquanto Eugênio Gudin é o representante do segundo 

grupo, o dos ―liberais agraristas‖. Por isso, além de considerar a 

controvérsia do planejamento da economia brasileira como parte de 

                                                 
4 Para um detalhamento da composição das classes dominantes na República Velha e constituição da burguesia industrial como fração 
autônoma de classe e futura desafiadora das classes tradicionais, ver Perissinotto (1994). 
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um processo histórico mundial mais abrangente, é necessário identificar 

constantemente a posição dos debatedores com essas correntes de 

interesses políticos. 

O debate entre Simonsen e Gudin ficou documentado em quatro 

textos que foram primeiramente organizados e apresentados 

juntamente no livro A controvérsia do planejamento na economia 

brasileira, publicado pelo Ipea/Inpes em 1977. O documento que dá 

início ao debate é o parecer de Roberto Simonsen chamado A 

planificação da economia brasileira e direcionado ao Conselho 

Nacional de Política Industrial e Comercial (CNPIC) em agosto de 1944.  

Este documento é então enviado a outro órgão relacionado com o 

tema de planejamento da economia, a Comissão de Planejamento 

Econômico (CPE). A CPE era subordinada ao Conselho de Segurança 

Nacional, sendo que Gudin, que fazia parte da comissão, ficou com a 

tarefa de fazer uma análise do relatório de Simonsen. O relatório 

redigido por Gudin é chamado Rumos de política econômica e 

constitui o segundo texto do debate. O terceiro documento é a 

resposta de Simonsen na forma de um livro intitulado O planejamento 

da economia brasileira e que foi publicado em São Paulo em junho de 

1945. A réplica de Gudin, a Carta à Comissão de Planejamento de 

agosto de 1945 fecha essa que é a primeira rodada da controvérsia 

sobre o planejamento econômico no Brasil, ou o debate pioneiro de 

1944-1945.5 

 

A PROPOSTA DE PLANIFICAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA DE ROBERTO 

SIMONSEN 

 

O Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial (CNPIC) 

era um órgão subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio fundado em 1944. O respectivo ministro, Alexandre 

                                                 
5 Uma segunda rodada do debate, envolvendo Celso Furtado e Octávio Bulhões, ocorrerá quase uma década mais tarde. Sobre isso, ver a 
avaliação crítica de Bulhões sobre o manual de programação econômica da CEPAL apresentado por Furtado (1953) em Bulhões (1953) e 
Bulhões (1953b). Para uma análise mais específica do debate entre intervencionistas e liberais do ponto de vista do protecionismo com foco em 
Simonsen e Gudin, ver Rodrigues (2005). 
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Marcondes Machado Filho, havia determinado que se examinassem as 

bases de uma política industrial e comercial para o Brasil. Queria-se 

saber, ―se a nossa evolução econômica estabeleceu os princípios 

fundamentais que devem orientar o desenvolvimento industrial e 

comercial do Brasil‖ (Simonsen ([1945] 2010). Roberto Simonsen como o 

relator do Conselho, solicitou então dados sobre a renda nacional ao 

Serviço de Estatística da Previdência do Ministério, e apresentou suas 

estimativas para os componentes do produto nacional. 

Além de publicar estes dados macroeconômicos, como 

informações sobre o produto interno bruto, Simonsen analisou a 

evolução do Brasil e apresentou sugestões que seriam condizentes com 

o fortalecimento da economia nacional com base nestes dados 

estatísticos de que dispunha. As estimativas sobre a renda nacional da 

época, por exemplo, indicavam que a renda per capita no Brasil seria 

25 vezes menor do que aquela verificada nos Estados Unidos. Em 

reação a tal informação, Simonsen enfatiza que tal superioridade das 

nações industriais seria a garantia da posição de domínio mundial no 

campo da economia e políticas internacionais. Fica evidente aqui, 

portanto, que a disputa entre os Estados tem uma determinação 

considerável sobre a avaliação que foi incumbida a ser feita. A idéia de 

construção e fortalecimento do Brasil como unidade econômica e 

política parece ser a linha condutora das atividades governamentais 

que permeiam o debate sobre o planejamento econômico. 

Sobre as bases que sustentam o argumento de Simonsen, Velloso 

(2010) destaca que o relatório da Missão Cooke teve relevante 

influência na análise da situação econômica do Brasil. Para Doellinger 

([1977] 2010), além deste ponto, o sucesso dos Planos Qüinqüenais 

Soviéticos em relação ao desenvolvimento das forças produtivas 

contribuiu para enraizar a idéia de planejamento econômico no país. 

Em seu relatório, vemos claramente que Simonsen se apóia nestas duas 

bases para propor a planificação da economia brasileira, dando ênfase 

ao aspecto prático de uso do plano pelos diferentes países. 
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Sobre a condução da idéia de planejamento ao Brasil via EUA, 

Simonsen ([1945] 2010) concorda com o relatório da missão Cooke de 

que o Brasil teria grande potencial de se tornar uma nação industrial, 

devido à extensão territorial, às riquezas naturais e às aptidões da 

população para os trabalhos manuais e intelectuais. Contudo, segundo 

Oliveira (2010), as informações supostamente levantadas pela missão já 

estavam praticamente reunidas devido aos esforços empreendidos por 

Vargas durante a consolidação do Estado Novo. Isto porque o período 

de permanência da equipe da referida missão no Rio de Janeiro, de 23 

de Setembro a três de Dezembro de 1942, seria insuficiente para coletar 

as informações que balizaram as sugestões do relatório para o 

presidente Roosevelt. Assim, é necessário ter em foco a verdadeira 

razão histórica da missão técnica americana no Brasil chefiada por 

Morris Llewellyn Cooke. 

Oliveira (2010) recorre a Moura (1991) e Bandeira (1978) para 

argumentar que Vargas explorou as contradições entre as potências 

econômicas EUA e Alemanha para forçar o financiamento 

estadunidense da indústria siderúrgica nacional. Dessa maneira, nota-se 

que o conflito entre os Estados, já antes do término da Segunda Guerra 

Mundial, contribuía para o aparecimento do esforço industrializante no 

Brasil. Malan ([1980] 1997) explica que o termo Guerra Fria ainda não 

existia e que tanto Roosevelt quanto Truman, até 1946, contavam com 

a colaboração da União Soviética para a estruturação dos novos 

organismos internacionais (como as Nações Unidas, originada a partir 

das conversações diplomáticas entre EUA, Inglaterra e URSS iniciadas 

em 1941 e o Fundo Monetário Internacional e atual Banco Mundial, 

nascidos nos acordos de Bretton Woods em 1944).  

Especificamente, como explica Hobsbawm (1994), tratava-se de 

uma situação histórica excepcional entre a década de 1930 e 1945, 

marcada pela ―causa em comum‖ de EUA e URSS contra a Alemanha 
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de Hitler.6 Neste caso, esse cenário ajudava a gerar o esforço expresso 

na implantação da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) entre 1942 e 

1946 como contrapartida do Brasil em contribuir para consolidar a 

hegemonia americana sobre a América Latina. Assim, a missão Cooke 

tinha um propósito muito específico: ela pretendia direcionar o Brasil 

para o esforço de guerra ao submeter o país à hegemonia americana. 

Vargas teria aproveitado para trocar tal subordinação pela constituição 

da indústria siderúrgica nacional, que tinha como primeiro passo 

justamente a realização da CSN. A organização dos dados sobre a 

economia brasileira e a proposta de coordenação do grupo técnico 

americano eram assim condizentes com a formatação da economia 

brasileira aos objetivos militares norte americanos. Esse conteúdo político 

da missão já era reconhecido em 1977, como Doellinger ([1977] 2010) 

deixa claro ao ressaltar que a construção da indústria de base e 

infraestrutura contribuiriam para o país fornecer insumos necessários 

caso a guerra continuasse indefinidamente. 

De toda maneira, ainda que Simonsen não destaque esse viés 

político da missão Cooke, é notório que existe uma relação entre a 

idéia de planejamento e o contexto da Segunda Guerra Mundial em 

que os EUA buscam formar um bloco hegemônico. Por isso, o primeiro 

elemento histórico que traz a idéia de planejamento ao Brasil é a 

agremiação do país aos Aliados.  

O segundo ponto que serve como referência para a sugestão de 

planificação de Simonsen é a conjuntura internacional onde já se faz o 

uso da técnica. Simonsen cita o exemplo da Rússia e da Turquia, que 

progrediram materialmente graças à aplicação do planejamento 

econômico, e menciona de novo os países ocidentais envolvidos no 

programa de guerra total, como Estados Unidos e Inglaterra. Para 

                                                 
6 A noção de que a política internacional do século XX é uma disputa entre ideologias, ao invés de entre Estados-nação, remete à divisão da 
batalha entre capitalismo e comunismo. Mas, como Hobsbawm (1994) salienta, a disputa era uma briga generalizada entre diversas ramificações 
ideológicas. Isso causa o que pode ser chamado de “bagunça ideológica”, ou “inversão da idéia em relação ao interesse de classe”, um 
fenômeno histórico que dificulta a visualização do movimento da luta de classes direta. Roberto Campos (1994) usou a expressão “batalha dos 
ismos” para se referir a essa briga confusa que se reproduzia no Brasil durante os debates sobre os projetos de desenvolvimento. Este 
emaranhado deve ser estudado com cautela por sucessivas mediações que permitam distinguir os embates ideológicos da luta de classes pura 
entre capital e trabalho. 
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Simonsen, o Brasil já teria os elementos essenciais para a elaboração 

deste tipo de programa. Portanto, a segunda via de absorção da idéia 

de planejamento que ronda o mundo chega ao Brasil por meio dos 

exemplos de utilização da técnica em casos concretos dos dois 

hemisférios. 

De forma resumida, este primeiro relatório de Simonsen enfatiza 

que o Brasil é bastante atrasado em termos de renda em relação aos 

países líderes e que a solução para tal problema seria a planificação da 

economia brasileira. Por isso, a meta estabelecida seria o fortalecimento 

e crescimento da economia, ou seja, o progresso nacional. Esse objetivo 

atenderia os anseios da população brasileira e estaria em acordo com 

a ―grandeza do Brasil‖. Apesar de ser colocada recorrentemente de 

modo vago, existia consenso entre os desenvolvimentistas de que tal 

meta seria concretamente alcançada via industrialização por meio da 

técnica de planejamento, que estava sendo colocada em prática 

tanto na área de influência dos EUA quanto na esfera de domínio da 

URSS. Para Simonsen ([1945] 2010), portanto, esse era o contexto em que 

se impunha ―a planificação da economia brasileira (...)‖. 

 

A REFUTA IDEOLÓGICA DE EUGÊNIO GUDIN 

 

Depois de analisar o relatório de Simonsen, Gudin ([1945] 2010) 

estabelece que, em relação aos objetivos, não existe divergência. Ou 

seja, ele compartilha dos objetivos como elevação da renda nacional e 

progresso do país. Neste ponto, vemos que tanto os liberais quanto os 

defensores do Estado indutor compartilham de uma mesma meta, o 

avanço do Brasil em termos de desenvolvimento econômico. Mas, em 

relação aos meios a serem utilizados para alcançar esse fim, Gudin 

afirma categoricamente que não pode acompanhar a orientação de 

Simonsen. 

Por qual motivo Eugênio Gudin rejeita a idéia proposta de 

planificação colocada por Simonsen? A análise posterior da proposta 

apontou que os dados sobre renda nacional apresentados não 
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refletiam adequadamente a realidade. Em outras palavras, as 

informações estatísticas utilizadas por Simonsen não forneciam material 

apropriado que possibilitasse visualizar a situação econômica do país 

precisamente: eram informações empíricas pobres. De fato, naquela 

época, os dados econômicos não eram sistematicamente coletados e 

organizados, pois não existiam instituições próprias que realizavam estas 

tarefas. Contudo, ainda que Gudin tenha sido o primeiro a apontar 

para os limites de tais cálculos, este não era o principal motivo para sua 

refuta da idéia de planificação. Sobre a estimação de Simonsen sobre 

as variáveis econômicas,  

 

O fato de estarem seus cálculos, bem como a sua noção de ―renda 

nacional‖ inteiramente fora da realidade (...), se bem que merecedor 

de reparos, não tem maior importância para o problema geral em 

apreço. (Gudin, E. ([1945] 2010)). 

Qual seria então esse tópico mais relevante para o qual Gudin 

quer chamar atenção e sobre o qual pretende construir sua oposição 

ao grupo de ―desenvolvimentistas industrialistas‖ do qual Simonsen é 

locutor? Gudin avalia que o conceito de ―plano‖ de Simonsen seria 

uma espécie de solução ―mágica‖, em que todos os problemas 

econômicos seriam resolvidos. Assim, Simonsen seria adepto daquela 

corrente que vê no plano a solução para tudo, como se tal grupo de 

pessoas fizesse adoração a uma coisa capaz de realizar seus objetivos 

de forma divina. Por isso, Gudin argumenta que se trata daquilo que ele 

chama de ―mística de planificação‖.  

É justamente neste momento que ele faz a associação da idéia 

de planejamento com a ideologia coletivista. Até então, ninguém tinha 

ressaltado nenhum aspecto de conflito ideológico impregnado no tema 

sobre a técnica do planejar. Fica ainda mais claro que a associação é 

feita quando Gudin remete aos projetos do New Deal nos Estados 

Unidos, às ―economias corporativistas da Itália e de Portugal‖ e aos 

planos qüinqüenais da Rússia, dando a entender que tais 

procedimentos estavam em primeiro lugar, condicionados a alguma 
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idéia, a algum dogma cuja origem, como veremos, permanece 

obscura para Gudin, como um ―espectro‖ ou ―fantasma‖.7 Sobre esse 

aspecto, de que o planejamento solucionaria os problemas 

econômicos existentes escreve Gudin: ―não compartilho dessa fé‖. Logo 

em seguida, explicita que acredita muito mais no estudo das 

deficiências dos setores da economia e na busca por medidas de 

correção, de tal modo que, a divergência com Simonsen seria até certo 

ponto ―mais terminológica do que de fundo‖. 

A partir daí, pode-se inferir que a resposta de Gudin é 

basicamente uma reação ideológica à proposta do planejamento de 

Simonsen. Com isso, sabe-se que: primeiro, por trás da posição 

industrialista e desenvolvimentista existe um fator ideológico sobre o 

qual Simonsen está pouco consciente, e segundo, Gudin não se opõe 

ao planejamento enquanto técnica, mas sim a essa ideologia que 

subjaz a idéia de plano. Todo problema consiste em revelar a razão 

desse elemento político.  

A análise de Borges (2000) já ressalta que a função prática que 

Gudin exerceu sobre o pensamento econômico brasileiro não estaria 

relacionada com algum construto teórico que tivesse erguido, mas sim 

ao aspecto político de defesa de interesses específicos. No entanto, 

não basta se alarmar com o fato de que um pensador qualquer 

defende determinada ideologia específica a certa parte da sociedade, 

o que é e sempre foi evidente no caso de Gudin. A tarefa consiste 

muito mais em apontar como o ideal do pensador em questão entra 

em contradição devido às mudanças que ocorrem na realidade: 

Do mesmo modo que não se julga o que um indivíduo é pelo que ele 

imagina de si próprio, tão-pouco se pode julgar uma tal época de 

revolucionamento a partir da sua consciência, mas se tem, isso sim, de 

explicar esta consciência a partir das contradições da vida material, do 

conflito existente entre forças produtivas e relações de produção 

sociais. (Marx ([1859] 1982), Prefácio para a Crítica da Economia 

Política) 

                                                 
7 Simonsen, diferentemente, remonta tal origem à evolução geral da civilização, com seu argumento de cunho histórico-humanista. Por isso, ele 
rastreia adequadamente a origem, mas, como não utiliza o materialismo histórico, não consegue reduzir tal à luta de classes e à ascensão do 
comunismo como poder. Para uma análise do debate que destaca a perspectiva histórica de Simonsen e sua influência sobre as interpretações 
estruturalistas no Brasil, como a de Celso Furtado, ver Curi e Cunha (2011).  
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Neste caso, trata-se de apontar para como a idéia de 

planejamento avança no contexto imperativo de coordenação 

econômica e como forças capitalistas reacionárias (e conservadoras), 

aqui incorporadas pelos liberais, se esforçam para controlar esse 

avanço. É para essa direção que vai a resenha de Bielschowsky (2001) 

sobre o pensamento do ―economista conservador brasileiro mais 

importante do período 1930-64‖, que enfatiza as inovações criativas de 

Gudin para readaptar os postulados clássicos à realidade que o cerca. 

É a versão nacional das modificações do liberalismo clássico 

consolidadas por Keynes, o que explica porque liberais podem evocá-lo 

para defender suas posições. 

Simonsen, por outro lado, representa forças capitalistas 

progressivas que adotam a técnica sem maiores temores e acabam se 

―contaminando‖ da ideologia coletivista nas vistas dos liberais mais 

radicais. Mas mesmo esta adoção do planejamento por frações 

progressivas da classe dominante não está totalmente desprotegida do 

espectro da coletivização. Para estes grupos, a técnica não teria 

necessariamente como objetivo primordial a produção para satisfação 

das necessidades da sociedade. Isso remete à questão sobre como o 

sistema capitalista adéqua a técnica para a manutenção das relações 

sociais de produção do capital, ou seja, como se permite fazer a 

coordenação da produção de mercadorias com a garantia de que as 

relações de propriedade privada sobre os meios de produção 

continuem existindo. Curiosamente, aqui, também, os 

desenvolvimentistas não se enrubescem em se colocar sob as asas de 

Keynes.  

Assim, o planejamento sob este paradigma específico se torna o 

ponto de contato entre Simonsen e Gudin. É isso que permitirá uma 

síntese da controvérsia que ficará evidente na apresentação do caráter 

político do Plano de Metas uma década mais tarde. 

Mas de que maneira então se pode descobrir em que aspectos 

os debatedores divergem e em quais pontos concordam? Como 
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lembra Miglioli (1994), ―para entender a história de uma sociedade 

dividida em classes, em qualquer momento específico, é preciso 

observar não só as lutas e os antagonismos entre as classes dominantes 

e as classes dominadas, mas também os conflitos no interior dessas 

classes‖. Marx e Engels, analisando as disputas políticas em torno das 

tarifas de importação na Inglaterra na primeira metade do século XIX, 

da mesma maneira explicitaram que os protecionistas expressavam os 

interesses dos landlords, enquanto os liberais personificavam as idéias 

adequadas aos burgueses da manufatura.8 Mas a disputa entre 

Simonsen e Gudin é ideologicamente invertida no momento em que o 

Brasil periférico ruma para a industrialização: aqui, os liberais são os 

grupos exportadores de produtos primários e os protecionistas são 

proprietários de capital na indústria. Além disso, o momento de 

desenvolvimento do sistema capitalista é outro, o que confere outra 

particularidade ao embate.  

São dois os níveis de análise necessários para compreender 

porque a ideologia coletivista se embrenha na posição de Simonsen: 

primeiro, a disputa imediata entre capitalistas industrialistas e capitalistas 

agrários e, segundo, o conflito geral entre capitalistas e trabalhadores. 

O primeiro nível de análise será feito em seguida, enquanto o segundo 

será realizado mais adiante. 

No primeiro momento, Gudin e Simonsen estão de lados políticos 

opostos, pois defendem seus interesses mais imediatos quanto à 

obtenção do excedente em forma de lucro. A burguesia industrial, 

segundo Perissinotto (1994), constituiu uma parcela da classe dominante 

capaz de expressar seus interesses e de forjar uma ideologia própria, 

associada ao protecionismo, industrialismo e nacionalismo econômico. 

Simonsen, como membro desta corrente, tem o apoio indireto do 

proletariado brasileiro por meio do suporte populacional à empreitada 

                                                 
8 Marx se posicionou a favor do livre comércio advogado pela Inglaterra no final dos anos 1840, pois via que este era um dos mecanismos de 
construção do mercado mundial e um passo importante para a formação de uma classe trabalhadora internacional. A posição dos comunistas em 
relação aos embates entre protecionistas e liberais deve estar sempre condicionada às especificidades do momento para que o interesse dos 
trabalhadores seja defendido. Por isso, a questão central não é se um lado ou outro é o correto, mas sim como usar este conflito dentro da classe 
dominante para angariar avanços. Sobre Marx e a questão do livre comércio, ver Marx (1848) e Gorashi (1995).  
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de industrialização e desenvolvimento. Esse interesse em comum entre a 

classe dominada e esta fração específica da classe dominante é 

condicionado pelas condições históricas específicas de formação do 

Brasil enquanto economia capitalista industrializada e é o que permite 

caracterizar a posição de Simonsen como ―progressista‖ em oposição 

aos liberais agrários.  

Para que tal afirmativa não cause eventuais confusões, é preciso 

fazer as mediações da seguinte maneira: à medida que a 

transformação do Brasil de um país agrário exportador para uma 

economia industrializada ocorre, as relações de produção 

especificamente capitalistas se consolidam na nação. 

Concomitantemente, há o desenvolvimento da classe trabalhadora 

enquanto trabalhadores assalariados aglutinados nas unidades 

produtivas típicas da grande indústria. Devido ao fato de esse segundo 

estado de coisas ser mais propício para a organização do proletariado 

e para a construção das condições objetivas que permitem a transição 

para o modo de transição seguinte, a base age politicamente na 

direção de promover a industrialização, mesmo que isso não fique 

evidente nos fatos políticos do momento. Como, tecnicamente, na 

época do capitalismo monopolista, a industrialização só pode ser feita 

por meio da ação estatal, os planos econômicos de industrialização do 

Brasil se tornam uma força social desafiadora do ideal liberal e da 

época pré-grande indústria na periferia. O apoio à corrente de 

Simonsen e a origem do desenvolvimentismo devem ser contemplados 

sob esse prisma. 

Todo esforço de Gudin é, portanto, direcionado a desconstruir 

essa sustentação democrática da idéia de planejamento. A ―mística‖ 

da qual fala, assim, nada mais é do que o movimento social amplo de 

apoio à constituição de instituições econômicas que possibilitem a 

coordenação da produção social. A associação do conceito de plano 

à ditadura e sua suposta oposição à democracia não são à toa as 
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balizes do discurso liberal conservador, como no caso extremo da 

escola austríaca.  

Tentando explicar de onde teria surgido a tal mística do plano, 

Gudin enfatiza que houve uma mudança na transição da época 

mercantilista para a do liberalismo clássico. Durante o mercantilismo, o 

Estado agiria permanentemente de modo a garantir a acumulação de 

riqueza, de tal modo que isso demandava uma ―planificação 

detalhada da vida econômica do país‖. Esse sistema estaria voltando a 

ser adotado após 1914. Já a doutrina do laissez-faire estaria baseada no 

princípio contrário, ou seja, na negação do plano. Então, é preciso 

enfatizar que a ação estatal dentro dos preceitos mercantilistas não é a 

mesma que a intervenção sobre a economia a que nos referimos como 

planejamento. Gudin retoma a disputa anterior, da qual os liberais 

clássicos da Inglaterra saíram vitoriosos, para firmar sua posição, sem 

notar que a forma do intervencionismo agora é bastante distinta 

daquela que regrava a acumulação de metais preciosos. Ela vai além 

da simples criação de privilégios na esfera da circulação. 

O domínio da doutrina liberal prevaleceu do século XVIII até o 

início do século XX. Nessa época o Estado, conforme defendido pelos 

pensadores liberais, deveria ficar encarregado apenas de estabelecer 

as regras gerais a serem obedecidas pelos participantes do mercado, 

que dentro deste quadro institucional legal podiam negociar 

livremente. Mas não se pode esquecer que o fim do predomínio das 

idéias mercantilistas atendia aos anseios particulares da crescente 

potência que se tornava o Reino Unido. Os pilares constituintes da nova 

ideologia dos economistas devem sempre ser pensados em associação 

com a conversão do antigo sistema colonial, quando as metrópoles 

detinham seus exclusivos de exploração, ao sistema que culminará na 

Revolução Industrial original em um único ponto. É interessante notar 

que, enquanto na Grã-Bretanha os defensores do livre comércio são os 

indivíduos ligados à nascente classe capitalista industrial, na periferia, os 
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adeptos do liberalismo são as personificações do capital agrário. São 

conjuntos complementares do esquema que constrói Londres. 

Sobre a caracterização do Estado liberal, ainda que o aumento 

da complexidade da economia demandasse do Estado uma série de 

leis como a regulamentação da tributação e das leis trabalhistas, este 

estava constantemente comprometido em não invadir a esfera na 

iniciativa privada. Esse momento do capitalismo entrou para a história 

das idéias como o período do liberalismo clássico e teria sido nesse 

intervalo, argumenta Gudin, que a humanidade teria atingido níveis de 

conforto material e liberdade que jamais tinham sido possíveis em 

qualquer outra forma de organização social. Por esta razão, ele 

acredita que a humanidade não pode deixar que os ideais e padrões 

daquela época sejam destruídos pelos novos critérios de organização 

social que parecem estar contidos nas propostas de planificação. 

Portanto, o princípio da livre iniciativa é, segundo Gudin, superior 

ao mercantilismo e à nova forma de intervenção estatal do século XX. 

Obviamente, a relação do liberalismo clássico com o mercantilismo não 

é tratada por Gudin, caso contrário seria obrigado a reconhecer que o 

seu ideal é a contrapartida que procede do próprio movimento de 

acumulação promovido pelos Estados nacionais. Ou seja, não percebe 

que sua bela era liberal só foi possível devido a essa ação Estatal para 

consolidar o centro de acumulação primitiva durante o mercantilismo. É 

preciso ter sempre em mente que a doutrina mercantilista vai sendo 

substituída pela doutrina liberal em um processo de transição entre 

sistemas distintos de acumulação, conforme o líder Império Britânico, 

assentado crescentemente na indústria, ascende hegemonicamente 

com o desmonte do ―sistema de balança comercial favorável‖. O 

liberalismo é o lado ideológico da ascensão do Reino Unido enquanto 

metrópole-mor e ―oficina do mundo‖ que se inicia com a dissolução do 

antigo sistema colonial e culmina na revolução industrial. O saudosismo 

de Gudin em relação ao período de hegemonia britânica, que é a 

base real refletida no domínio da ideologia do liberalismo clássico e 
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resultado direto do desfecho da era mercantilista, é bastante similar 

àquele que Keynes revela nos artigos The End of Laissez-Faire e Am I a 

Liberal?9 

Por que afinal o período do liberalismo, terminou? A explicação 

de Gudin é que a Primeira Guerra Mundial ―abalou os alicerces dessa 

estrutura‖ sobre a qual o laissez-faire se sustentava. A desordem criada 

pelo conflito teria desorganizado o sistema monetário, causando as 

revoluções na Rússia, Itália e Alemanha e deslocado o centro 

econômico e político mundial da Inglaterra para os Estados Unidos. Por 

isso ele conclui que ―não cabe assim à economia liberal a 

responsabilidade desses desastres‖, que seriam na verdade 

conseqüências da Grande Depressão. Esta, por sua vez, teria sido 

―resultado de um fenômeno político, a Guerra de 1914‖. Além disso, 

com o deslocamento da liderança econômica e política da Inglaterra 

para os EUA, haveria um desequilíbrio geral devido ao fato dos 

americanos serem ―inexperientes‖ na condução da economia mundial. 

Desse modo, para Gudin, o fim da época liberal é resultado em primeiro 

lugar, da Primeira Guerra Mundial e em segundo lugar, de uma série de 

erros que os EUA teriam cometido e inclusive reconhecido, devido à 

fase crítica em que assumiram a liderança internacional capitalista. 

Comentando o New Deal, Gudin remete explicitamente ao 

conflito ideológico entre capitalismo e socialismo ao anunciar que 

―Stalin estava coberto de razão‖ quando disse que é necessário saber o 

que se quer: ou economia liberal e respeito ao capital, ou comunismo 

(ao qual ele se refere também como capitalismo de Estado). Uma 

mistura dos dois sistemas seria inviável. Este embate vivo entre modos de 

produção durante o período é expresso por Gudin, por exemplo, 

quando ele afirma que ―os liberais procuram conservar e aperfeiçoar a 

ordem econômica que os coletivistas desejam destruir.‖ As duas 

                                                 
9 As práticas intervencionistas do mercantilismo como favoráveis à ascensão da filosofia liberal são também apontadas por Rossetti (1987), p. 41. 
Esta contradição, no entanto, não é examinada por ele em detalhe. Tal estudo pode ser muito útil para a compreensão da dicotomia entre 
liberalismo e intervencionismo, porque deixa nítido que o liberalismo pleno não existiu na prática e o Estado sempre teve uma atuação sobre o 
mercado, de uma forma ou de outra. 
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filosofias opostas são descritas detalhadamente por ele em um trecho 

que vale a pena citar: 

Para a filosofia liberal, o ideal é o mercado em livre concorrência e a 

mobilidade dos fatores de produção; é a produção regulada pelo 

sufrágio ininterrupto dos preços traduzindo a demanda efetiva de 

mercadorias e serviços. Para a filosofia coletivista, o ideal é um plano 

perfeito imposto por uma autoridade onipotente. Para a filosofia liberal, 

o sistema econômico é o caminho da democracia. Para a filosofia 

coletivista, é o Estado totalitário. A diferença entre as duas filosofias é 

radical e irreconciliável. O coletivismo serve-se do poder do Estado para 

administrar a produção e o consumo; o liberalismo utiliza esse poder 

para preservar e favorecer a liberdade das trocas, que é o princípio 

essencial de seu modo de produção. (Gudin ([1945] 2010), p. 70). 

Assim, Gudin rejeita a idéia de planificação em base 

fundamentalmente ideológica.10 Ele conclui que: 

A mística da planificação é, portanto uma derivada genérica da 

experiência fracassada e abandonada do New Deal americano, das 

ditaduras italiana e alemã que levaram o mundo à catástrofe, e dos 

planos qüinqüenais da Rússia, que nenhuma aplicação podem ter a 

outros países. (Gudin ([1945] 2010), p. 74). 

Mas se as experiências de planejamento não funcionaram, 

porque a mística de que o plano tudo resolve permanece? O que fica 

evidente é que, quando Gudin tenta explicar porque afinal a filosofia 

coletivista avança, ao invés dele se debruçar sobre os motivos históricos 

que levaram ao planejamento nos EUA (New Deal), e demais países 

ocidentais, ou culpa a Primeira Guerra sem explicar sua origem ou 

acusa alguns sujeitos de terem feito escolhas ―erradas‖, que não eram 

as de cunho liberal. Simonsen, por sua vez, também recorre a 

explicações culturais e ideológicas para dar conta da mudança. 

Ora, assim como houve uma racionalidade na dissolução do 

antigo sistema colonial e ascensão do liberalismo frente ao 

mercantilismo, existe uma explicação histórica para o desenlace da era 

dos impérios e substituição do liberalismo pela filosofia coletivista que 

explica a possibilidade de tais escolhas serem feitas por agentes 

                                                 
10 Em sua resenha do pensamento econômico de Eugenio Gudin, Bielschowsky (2001) confirma que seus textos relativos às intervenções do 
Estado eram geralmente marcados pelo tom ideológico. A ação estatal sobre o mercado, para Gudin, era recorrentemente associada a perigosas 
concessões ao socialismo. 
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pontuais influentes em primeiro lugar.11 Desvendar tal processo é o 

modo correto de apreciar a controvérsia entre Simonsen e Gudin e de 

descobrir as origens da idéia de planejamento no século XX, não só no 

Brasil, mas em todos os países. A explicação de nossos debatedores 

sobre este movimento fica obscura, apesar de seu conflito apontar 

corretamente para a contradição a que nos referimos como a 

fundamental do século XX, e que, apesar de engendrada em todos 

acontecimentos desde 1929 (e mais remotamente em potencial desde 

1917), se popularizou e se extremou em âmbito oficial a partir do 

discurso de Truman em março de 1947, quando anunciou a 

―bipolarização do mundo entre dois sistemas incompatíveis‖ (Malan 

([1980] 1997), p. 55). 

 

A SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA NO PLANO DE METAS 

A explicação histórica para o fim do laissez-faire, em contraponto 

a Gudin, é feita por Simonsen ([1945a] 2010) em termos filosóficos e 

humanistas: 

Acreditava-se que (...) que a atividade econômica era autoreguladora 

(...). Desnecessário era, portanto, o controle governamental no regime 

de negócios. Mas a devastação das riquezas naturais, a ausência de 

defesa em relação a múltiplos fenômenos meteorológicos, as sucessivas 

crises econômicas, a existência da miséria em meio à abundancia, a 

crescente concentração de riquezas em mãos de um pequeno 

número, a exploração do homem pelo homem, toda uma série de 

imensos problemas criados pelas grandes aglomerações urbanas, a 

profunda diferenciação na evolução entre as nações ricas e as nações 

pobres (...) tornaram evidente a insuficiência do primitivo automatismo 

social e econômico, admitido pelos economistas clássicos. Em 

conseqüência surgem, cada vez com maior freqüência, os 

intervencionismos de Estado, ansiando por corrigir numerosas 

compressões, injustiças sociais e sofrimentos geradores de crises e 

guerras. (Simonsen ([1945a] 2010), p. 155) 

Simonsen ([1945a] 2010) ressalta ainda que, ao mesmo tempo em 

que as empresas individuais gastam largas somas em estudos para sua 

própria organização, a fim de prever o desenvolvimento da demanda e 

                                                 
11 Hobsbawm ([1978] 2008), pp. 125, dá pistas neste sentido apontando para a expansão da democracia e que a bifurcação entre a realização do 
ideal social e barbárie será o aspecto determinante do século XX.   
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poder fazer um planejamento adequado de sua produção, nega-se a 

coordenação da economia como um todo ―por simples amor a 

pretensos dogmas e doutrinas‖. Simonsen ([1945a] 2010) está 

chamando atenção para o fato de que o controle e planejamento 

estão extrapolando a esfera das unidades produtivas individuais de tal 

maneira que a idéia de planificação nacional pode ser posta em 

prática. Contudo, segundo ele, a barreira doutrinária do liberalismo 

impregnada em vários dirigentes no aparelho estatal impede o 

desenvolvimento metódico dessa planificação. Ainda assim, como 

conseqüência das transformações sociais, os Estados passam a fazer 

―uma crescente série de intervencionismos‖ para dar conta daqueles 

males apontados. Esta série de intervencionismos culminou em 

planejamentos parciais nos governos liberais, enquanto que nos regimes 

totalitários e na Rússia soviética ele se tornou um controle econômico 

pleno. 

Simonsen chega a reduzir a transição a essa nova forma de 

funcionamento da economia mundial à ―transformação profunda por 

que passaram os povos (...) com os processos da ciência e da técnica‖ 

(Simonsen ([1945a] 2010), p. 154). Com algum esforço, pode-se notar 

uma proximidade entre essa explicação e aquela, de que os avanços 

científicos e seu uso objetivo como força produtiva criam as condições 

objetivas para as mudanças na estrutura das relações sociais de 

produção. Por exemplo, a mudança evidente das idéias dominantes do 

laissez-faire para as novas idéias no século XX, segundo Simonsen, 

obriga aquele que quer ―compreender a possibilidade da existência de 

um desenvolvimento pacífico mundial‖ a ―substituir o egoísta homo 

economicus pelo moderno ―homem social‖ que antepõe aos seus 

próprios os interesses da coletividade‖ (Simonsen ([1945a] 2010), p. 154). 

É dessa forma que Simonsen relaciona as filosofias liberal e coletivista 

das quais Gudin fala: ao invés de contraposição, transição.12 

                                                 
12 Uma eventual aproximação desse “homem social” com o conceito de “homem novo” de Che Guevara poderia ser explorada. Guevara (1965) 
faz uma contraposição semelhante entre o homem no capitalismo, que seria o homo economicus, e o homem do futuro, aquele que expressa os 
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Fica ainda mais propícia a sugestão de aproximar a interpretação 

de Simonsen com a análise científica da história quando se reconhece 

que seu esforço central é indicar que o planejamento econômico é 

uma técnica sem relação com qualquer sistema político de governo. 

Sobre a concepção de que o plano seria um Deus ex machina, 

Simonsen ([1945a] 2010) argumenta que com o delineamento do fim da 

Segunda Guerra Mundial, uma transição para a economia de paz será 

necessária. Neste momento, a técnica do planejamento se tornaria 

crucial para todos os países do mundo. Para ele, como a Rússia 

Soviética tem maior experiência no planejamento econômico, é ela 

quem tem as maiores facilidades para fazer essa transição. Neste 

momento, Simonsen ([1945a] 2010) tenta esclarecer a mística do plano 

que viria especificamente desta nova potência: 

Essa superioridade da União Soviética concorre para perturbar, 

seriamente, a opinião mundial, porque o grande público não poderá 

distinguir claramente entre a sua forma de governo e a sua técnica de 

planejamento, daí decorrendo, para as massas, a impressão de que só 

o comunismo será capaz de salvar o mundo de um colapso 

econômico. O planejamento econômico russo, no entanto, se firmou 

em grande parte nos ensinamentos, na técnica e nos aparelhamentos 

dos países capitalistas. (Simonsen ([1945a] 2010), p. 133). 

De fato, como Lange ([1961] 1967) salienta, a teoria da 

programação enquanto ramo dominante da disciplina de econometria 

no Ocidente nas décadas de 1950 e 1960 surgiu nos EUA a partir da 

Segunda Guerra Mundial, devido aos problemas de coordenação das 

atividades da economia de guerra.13 Utilizava-se a programação para 

evitar os ―pontos de estrangulamento‖ que poderiam comprometer o 

suprimento das Forças Armadas. O argumento de Lange é que, apesar 

de ter origem neste sistema político, a teoria da programação teria 

chegado a tal estágio de desenvolvimento com a expansão das 

                                                                                                                                               
ideais de uma sociedade comunista. Esta seria uma maneira direta, contudo apressada devido ao nível de análise se restringir à comparação de 
dogmas, de apontar para a ideologia apoiadora de Simonsen da qual ele próprio não faz parte. 
13 Existe uma diferença sutil entre planificação da economia nacional e programação, apesar de serem aparições do mesmo problema essencial. 
Segundo Lange ([1961] 1967), a programação é a racionalização das atividades das unidades capitalistas no contexto de crescente intervenção 
estatal, enquanto a planificação socialista abrange toda economia. A racionalização das atividades produtivas recebeu nomes diferentes nos 
blocos antagônicos: planificação, no socialista, e programação no capitalista, porque, na economia capitalista, a planificação é “restrita”. O uso do 
termo programação aqui está mais associado ao fundamento matemático do problema de otimização, que pode ser contemplando tanto 
setorialmente, quanto amplamente. O exemplo mais ilustrativo entre teoria econômica, programação e guerra como solução do capital é o livro de 
Dorfman, Samuelson e Solow (1958), financiado pela RAND Corporation. 
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pesquisas econométricas necessárias ao capitalismo monopolista-

estatal, que ela não teria mais aplicação prática no sistema capitalista. 

Por outro lado, esse conhecimento seria de particular interesse para a 

economia socialista. O trabalho de Oskar Lange a partir de 1956 é 

justamente o de tentar ilustrar como a teoria da programação utilizada 

no Ocidente pode ser usada como base do planejamento nas 

economias socialistas. O planejamento em escala nacional já havia 

começado de fato na base de experimentos práticos de tentativa e 

erro na URSS, mas é só a partir da década de 1950 que haveria a 

tentativa de balizar tal processo com a teoria da programação. 

Curiosamente Lange ([1961] 1967) menciona que os conceitos 

básicos da teoria da programação já tinham surgido na própria União 

Soviética, com a publicação do livro Os Métodos Matemáticos de 

Organização e Planificação da Produção, do professor Leonid 

Kantorovich no final da década de 1930 (o texto foi republicado em 

inglês em Kantorovich ([1939] 1960)), só que até então tal trabalho 

permanecia desconhecido. Kantorovich foi levado a esse construto a 

partir da consultoria ao laboratório de Plywood Trust do governo da 

União Soviética. O problema consistia em alocar matérias primas de 

modo eficiente. Devido à freqüente aparição de uma mesma forma de 

problema matemático em diferentes esferas da economia, Kantorovich 

reconheceu e expôs a forma abstrata subjacente ao problema da 

alocação. Os mesmos resultados foram atingidos de forma 

independente pelo matemático holandês Tjalling C. Koopmans durante 

suas pesquisas a partir dos anos 1940 para o governo dos EUA. Ele 

trabalhava com o cálculo de rotas comerciais ótimas. Kantorovich e 

Koopmans são os ganhadores do prêmio Nobel de economia de 1975 

pela suas contribuições para a construção da teoria de alocação ótima 

dos recursos.14  

Como o desenvolvimento teórico subjacente ao planejamento a 

partir da Segunda Guerra foi feito de forma independente por cientistas 
                                                 
14 Sobre o uso da teoria da programação na economia e na guerra, ver também Lange ([1959] 1966), pp. 170. 
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nos hemisférios opostos, parece não ser possível determinar a origem 

pontual da teoria da programação. Contudo, de acordo com a 

historiografia da econometria de Lange ([1961] 1967), foi a Segunda 

Guerra Mundial que impulsionou o desenvolvimento e aplicação 

prática da programação nos EUA e a partir de então na URSS. Com isso, 

somos levados a concluir que o planejamento era feito antes da 

Segunda Guerra, no entanto, somente após é que ele passa a ser 

realizado de maneira sistemática com base na teoria da programação 

linear. Até então, parece que a administração e o planejamento de 

toda a economia era apenas um aprendizado ―por experiência própria 

durante a Primeira Guerra Mundial‖ (Hobsbawm (1994), p. 53). Miglioli 

(1982), por sua vez, enfatiza que o planejamento enquanto prática 

surgiu primeiramente na URSS na década de 1920, sendo 

posteriormente adotado pelos países da Europa ocidental para enfim 

ser introduzido nos países subdesenvolvidos nas décadas de 1950 e 

1960.  

Simonsen ([1945a] 2010), depois de ter esclarecido que o 

planejamento é uma técnica, cita vários exemplos além do New Deal 

para mostrar que o uso do método vem sendo empregado pelos países 

mais variados como Inglaterra, Suécia, Alemanha, Índia, China, 

Austrália, México, Turquia e Chile. A utilização da técnica poderia por 

sua vez ser classificada em quatro tipos: i) Estado proprietário, caso da 

URSS, ii) Estado guia, caso do Reino Unido e regiões de seu império, iii) 

Estado em conjunto com a ação privada, que seria o uso da técnica 

feito nos EUA e iv) um tipo misto, ainda por se desenvolver na Índia, 

China e América Latina de acordo com Lewis L. Lorwin em seu livro Time 

for Planning: a Social Economic Theory and Program for the Twentieth 

Century de 1945. Por fim, Simonsen ([1945a] 2010) acusa Gudin de 

defender sua doutrina sem usar qualquer critério científico e discorda de 

sua posição em relação ao problema básico: para ele, não se torna 

necessário escolher entre capitalismo e socialismo. 
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No último documento do debate, Gudin ([1945a] 2010) reage à 

posição de Simonsen de que o aumento da intervenção estatal seria 

uma ―situação de fato‖. Para Gudin, aqueles que aceitam tal processo 

como inevitável insistem no equívoco de acreditar que se pode 

conciliar o domínio do Estado sobre a economia com a democracia 

política. Em outros termos, Gudin reafirma sua opinião de que não se 

pode conciliar os sistemas econômicos que estão por detrás das lógicas 

liberais e coletivistas. 

Desse modo, podemos concluir que a discordância entre Gudin e 

Simonsen é a seguinte: enquanto Simonsen crê na possibilidade da 

combinação de liberdade econômica e livre iniciativa com a 

coordenação e planejamento econômico, Gudin é da opinião que os 

fundamentos básicos do sistema livre de trocas não podem ser 

conciliados com a idéia de planificação da economia nacional. Em 

suma, esse é o núcleo da controvérsia do planejamento na economia 

brasileira. 

Considerando finalmente o segundo nível de análise do confronto 

entre classes, precisamos agora explicar em que circunstância os 

debatedores convergem. Agora, este plano de observação se refere à 

disputa entre os modos de produção, ou à luta de classes em forma 

mais abstrata. Neste âmbito, Gudin e Simonsen lutam por interesses em 

comum: a manutenção do modo capitalista de produção. Estão nesta 

hora do mesmo lado na luta política, e é este aspecto que abre a 

possibilidade para o desfecho do debate ideológico com a 

implementação do primeiro plano econômico abrangente do Brasil: o 

Plano de Metas.15 

 No documento oficial do Programa de Metas, há inicialmente 

uma transcrição do compromisso político escrito por Juscelino 

Kubitschek no que se refere à ação do Estado enquanto participante 

                                                 
15 O Plano de Metas (1956-1961) foi o resultado mais direto da linha de condução estatal ditada pelos estudos do mapeamento dos pontos de 
estrangulamento feitos pelo Grupo Misto BNDE-CEPAL, cuja origem remonta à Comissão Mista Brasil – Estados Unidos. Mais remotamente 
pode-se buscar o surgimento desta comissão ao sistema de licenças prévias, que por sua vez, pode facilmente ser posto em conexão com o 
ideário nacional desenvolvimentista. Esse é o motivo pelo qual o Plano está posto aqui como produto da controvérsia de 1944-45.  
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do processo de acumulação de capital no Brasil que pode ser 

interpretada como a síntese da controvérsia entre Simonsen e Gudin. 

Escreve o ex-presidente: 

 
Sou, decididamente, pelo princípio da livre empresa consagrado no 

regime constitucional vigente. Tudo farei de minha parte para que o 

progresso do Brasil resulte, principalmente, da atividade incessante, 

inteligente e dedicada dos homens de empresa, onde quer que se 

encontrem, na lavoura, na indústria, no comércio, sejam eles nacionais 

ou estrangeiros. 

 

 Assim, o eixo central do primeiro plano abrangente brasileiro está 

comprometido com o princípio da livre iniciativa, tão caro aos liberais. 

Por outro lado: 

 
Estou convencido, entretanto, de que a atitude do Governo no campo 

econômico não deve ser a de expectativa passiva, mas a de 

intervenção em apoio da iniciativa privada, orientando-a e 

suplementando-lhe os esforços, no sentido de acelerar-se o processo de 

acumulação de riquezas da coletividade e da divisão equitativa dos 

bens e benefícios do progresso. 

 

 Então, mesmo que a livre iniciativa seja o eixo delimitador do 

projeto em pauta, o Estado não pode ficar passivo e deve agir em 

parceria com a esfera privada. E como deve ser essa interação entre 

público e privado, mais concretamente?  

  
(...) [Ela] deverá (...) se processar no quadro de um plano de 

desenvolvimento em que se defina, de forma clara, o campo de ação 

da iniciativa privada e se delimite objetivamente o âmbito de atuação 

direta do Estado, coordenando-se esses dois setores, de modo que se 

evitem atritos, inibições ou excessos de investimentos simultâneos a 

absorverem fatores de produção limitados gerando pressões 

inflacionárias. (Juscelino Kubitschek, in Programa de Metas, tomo I, 

Introdução, Rio de Janeiro, 1958) 

 

Como se vê, o tema central desse excerto é a relação entre 

público e privado na condução do sistema econômico. Isso indica que 

de fato, a controvérsia de 1944-45 era alimentada pelo conflito entre 

essas duas esferas que está por detrás do debate sobre a técnica do 

planejamento, um procedimento científico sobre a decisão de 
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combinar insumos para obter produtos.16 Por isso, a origem do 

planejamento econômico no Brasil é parte da transição do sistema 

capitalista liberal para uma forma de organização de lógica distinta, 

transição essa que criou na superestrutura a referente disputa entre as 

filosofias liberais e coletivistas.  Portanto, a controvérsia acerca da 

planificação brasileira tem seus alicerces em ideologias contrárias e não 

se relaciona primordialmente com questões técnicas.17 Enquanto síntese 

desta contradição, solução para posições tão antagônicas, mas que 

partilhavam do objetivo abstrato ―desenvolvimento do Brasil‖, o Plano 

de Metas concretiza e liquida o primeiro momento de controle parcial 

da lei do valor em âmbito nacional, visto que a posição do Estado nessa 

empreitada é ―predominantemente, a de um manipulador de 

incentivos e não a de um controlador de decisões; a de um investidor 

pioneiro e supletivo em vez de ser a de um Leviathan absorvente‖ 

(Juscelino Kubitschek, 1955, Diretrizes Gerais do Plano Nacional de 

Desenvolvimento, apud Malan ([1980] 1997), p. 78). 

 

MERCADO, PLANO E O NOVO-DESENVOLVIMENTISMO 

 

Mas qual seria a racionalidade destas ideologias? E por que o uso 

do instrumental de controle econômico desencadeia tamanha 

controvérsia política? Como argumentado, esse tipo de discussão 

reflete o conflito mais abstrato entre mercado e plano que define o 

conteúdo da economia política do século XX. Essa rixa peculiar que 

emergiu durante a referida transição pode ser reconhecida nas mais 

diversas formas de contradição. São três níveis de abstração em que o 

debate tem sido apreciado por cientistas sociais, historiadores e 

economistas. 

                                                 
16 Abreu (1984), p. 628, havia descrito a controvérsia ente Gudin e Simonsen como sendo “na verdade, singularmente desinteressante do ponto 
de vista estritamente econômico”, o que remeteria ao fato de que o embate era de fato apenas político. 
17A tentativa recorrente de Simonsen de caracterizar o plano como técnica fica devidamente explicada pela análise de Miglioli (1982), que 
enfatiza que o plano sempre requer um sujeito que dá necessariamente um caráter político ao planejamento. Por esta razão, apesar da atividade 
de coordenação exigir somente conhecimentos científicos (como física, química, matemática, etc..), o uso dessa vastidão de conhecimento está 
sempre subordinada ao fundamento político que definiu a meta à qual o plano é o meio. Esse enfoque seria outra maneira de mostrar que a 
controvérsia entre Simonsen e Gudin é fundamentalmente política.  
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O mais elevado é o de modo de produção e transição, ou seja, o 

de análise histórica mais abstrata e teórica. Neste nível percebemos 

que, conforme a transição para o modo de produção seguinte ocorre, 

as economias vão sendo cada vez mais coordenadas. Isso cria 

contradições devido à fase anterior de liberalismo e por essa razão 

surgem disputas acerca do que deve ser feito em relação ao 

planejamento. Em outras palavras, o conteúdo da produção começa a 

se tornar uma questão política. Fica evidente que a idéia de 

direcionamento da economia pela sociedade é na verdade um 

conceito que passa a ser praticamente inevitável até mesmo pelos 

liberais, a não ser, é claro, pelos mais radicais como os seguidores de 

Ludwig von Mises que seguiam firmes na defesa da identidade entre 

livre mercado e liberdade individual.18 Por esta razão, a redefinição de 

liberalismo em balizes altamente pragmáticas realizada por Keynes se 

tornou a vertente liberal de maior sucesso no novo século. A noção da 

nação como unidade de ente planejador e as variáveis relativas à 

economia nacional enquanto parâmetros a serem calibrados surgem 

como decorrência desse novo enfoque em economia política. 

Em um nível de abstração intermediário, tem-se a oposição entre 

os blocos antagônicos no século XX, a consolidação dos EUA como 

potência e a formação da URSS também como império. Este é o nível 

de análise da história mundial, onde a contradição se revela no âmbito 

inter e intra Estatal. Neste caso, as análises são feitas usualmente por 

historiadores que contemplam as grandes transformações sistêmicas e 

por aqueles que se dedicam às relações internacionais. Sobre este 

último ponto, o de conflitos internacionais, é interessante notar que a 

contradição entre plano e mercado ocorre também internamente aos 

hemisférios da ordem bipolar. Sabemos que no Brasil, a contradição 

entre mercado e plano se popularizou neste debate entre Simonsen e 

Gudin, mas não é difícil reconhecer que o mesmo fundamento 

                                                 
18 O exemplo clássico da posição é Friedrich Hayek com seu livro O Caminho para Servidão (Hayek ([1944] 2007)), onde argumenta que 
qualquer intervenção estatal no mecanismo de mercado, por menor que seja, culmina na formação de uma sociedade totalitária. Para uma 
introdução da escola austríaca a partir da perspectiva de história do pensamento econômico, ver Feijó (2000). 
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provocava debates similares tanto nos EUA quanto nos países do Leste. 

Portanto, a contradição fundamental é a mesma nos dois hemisférios, 

só que ela se torna mais específica quanto mais concreta é a análise. 

Assim, o nível de estudo histórico mais imediato é aquele do 

combate ideológico que se expressa de forma mais direta, ou seja, na 

personificação das idéias. Os debates internacionais neste nível são as 

discussões entre Keynes e Hayek, pelo lado político-ideológico e aquele 

entre Oskar Lange e demais economistas acerca da relação da lei do 

valor com o planejamento (debate esse relacionado com o problema 

do cálculo econômico propriamente dito), pelo lado técnico-científico. 

No caso do Brasil, esse conteúdo se concretizou inicialmente no debate 

entre Simonsen e Gudin. Portanto, a partir dessa controvérsia, é possível 

rastrear como o conflito plano e mercado no Brasil se relaciona com a 

mesma contradição em nível mundial. Este é o motivo pelo qual o 

ambiente gerador do ciclo ideológico do desenvolvimentismo funciona 

como ponto de partida adequado para estudar a contradição 

fundamental da Economia Política do século XX em sua forma mais 

abstrata.19 

A realização dessa conexão, qual seja, a de estabelecer os 

vínculos entre as idéias de Estado indutor da industrialização e 

desenvolvimento com a problemática sobre o cálculo econômico, 

permitirá uma interpretação historicamente fundamentada dos planos 

econômicos brasileiros e pode gerar material concreto para aquela 

teorização sobre a transição entre modos de produção, além, claro, de 

fornecer novas bases para a formulação dos planos nacionais a serem 

realizados no século XXI. 

Em relação à forma do que se chama desenvolvimentismo hoje, é 

preciso destacar que assim como no passado a disputa política em 

                                                 
19 O debate mais abstrato é sobre o cálculo econômico socialista. Conforme a análise avança para o concreto, encontramos autores envolvidos 
em problemas cada vez mais imediatos sobre políticas econômicas. Toda questão está relacionada com o problema teórico do cálculo em um 
ambiente sem mercados, mas nem todos participantes conseguem remontar a essa patamar formal devido, por um lado, ao imediatismo do 
embate político em torno do liberalismo ou controle que absorve toda sua atenção, por outro, à falta de domínio da teoria econômica em si. A 
gravidade dessa relação longínqua é notória quando se percebe a enorme dificuldade de determinar a posição do próprio Keynes em relação ao 
desafio de Mises (1920). Para uma introdução abrangente em português sobre o debate do cálculo econômico socialista, ver Barbieri (2004). 
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torno do controle econômico pode ser remontada ao espectro 

esquerda-direita no âmbito da luta de classes, o ―novo-

desenvolvimentismo‖ precisa também ser analisado sob este prisma. A 

diferenciação das contribuições de diversos autores em relação ao 

tópico parece ser uma maneira adequada de iniciar este tipo de 

avaliação.20 A partir daí, será possível identificar as correntes exercendo 

influência sobre o Estado desenvolvimentista brasileiro de hoje, mesmo 

que ele pareça à primeira vista não estar conectado a nenhuma força 

social bem definida.  
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RESUMO 

 

O geógrafo, historiador e economista Manuel Correia de Andrade (1922 -2007) é uma 

das principais, senão a principal referência sobre a formação econômica do 

complexo nordestino. Dada essa condição, várias interpretações de sua obra 

acumularam-se ao longo do tempo, permitindo múltiplas e às vezes contraditórias 

formulações sobre seus aspectos. Neste artigo, propõe-se o estudo das atividades 

econômicas no Nordeste, assunto do autor.  
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ABSTRACT 
 

The geographer, historian and economist Manuel Correia de Andrade (1922 -2007) is 

one of the most important authors on the Brazilian northeastern economic complex 

issue. Given this condition, a multitude of interpretations of his work and ideas had 

come to misleads. This paper works on the issue of economic activities on the last three 

centuries, one of Andrade´s studies theme.  
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INTRODUÇÃO 
 

O geógrafo, historiador e economista pernambucano 

Manuel Correia de Andrade (1922 -2007) é uma das principais, 

senão a principal referência sobre a formação econômica do 

complexo nordestino. Autor de obras como A Terra e o 

Homem no Nordeste (1963), e A Questão do Território no Brasil 

(1995), entre várias outras, Andrade adotou um enfoque 

predominantemente territorialista na abordagem das questões 

ligadas a seus problemas de estudo, ou seja, partindo de 

aspectos ligados à constituição do território, buscou respostas 

aos problemas primordiais da formação econômica 

nordestina, quais sejam o ―atraso‖ e ―falta de dinamismo‖ de 

suas atividades, unidas em um resultado de estagnação, 

dependência externa (regional e internacional) e 

concentração progressiva de riqueza.  

Manuel Correia de Andrade, como pensador de seu 

país, apresentou uma grande identidade com os sistemas de 

pensamento de Caio Prado Junior e Nelson Werneck Sodré na 

interpretação dos problemas estruturais brasileiros – problemas 

estes com raízes na formação da sociedade e das relações 

produtivas originárias do período Colonial (1500 – 1822), os 

quais, devido ao caráter de permanência de uma hierarquia 

social arcaica, reproduziam-se no tempo, reproduzindo 

também o caráter reflexo e dependente do país – e, em uma 

menor, mas não muito distante medida, de Celso Furtado – 

sobretudo na questão da caracterização do 

subdesenvolvimento brasileiro não como uma questão de 

aspectos pontuais, mas de um conjunto de elementos 
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estruturais que, por meio de sua permanência, davam a tal 

subdesenvolvimento a mesma perenitude.  

Assim, a obra de Andrade dialogou em sua época e 

dialoga hoje também com a problemática do 

subdesenvolvimento. Não é raro encontrar em suas obras não 

apenas a descrição das mazelas do subdesenvolvimento 

nordestino, mas também reflexões sobre as tentativas de 

resolução de tais mazelas pelos governos1.  

Ao abordar questões regionais, Manuel Correia de 

Andrade apontava características gerais entre as regiões que 

causavam o subdesenvolvimento: (1) posse concentrada da 

terra; (2) cultura extensiva de baixa produtividade; (3) sustento 

e benefício de uma estrutura social de classes de caráter 

oligárquico; (4) uso extensivo da mão-de-obra nas atividades 

principais, o que resultava em baixa produtividade do fator 

trabalho; (5) enfoque das atividades econômicas na 

demanda externa, em detrimento do mercado interno, 

resultando em uso extensivo, de baixíssima produtividade, dos 

fatores produtivos nas atividades voltadas ao mercado 

interno. Tais características, aliadas a aspectos da 

conformação territorial – geomorfológicos, hídricos, 

pluviométricos e climáticos – peculiares a cada espaço do 

Nordeste, forneceriam não apenas o diagnóstico, mas um 

conjunto de possibilidades de resolução dos impasses de 

desenvolvimento econômico da região. 

Quando se debruçava sobre questões nacionais, 

Manuel Correia de Andrade buscava explicações históricas, 

                                                 
1 Em A Terra e o Homem no Nordeste, por exemplo, Manoel Correia de Andrade dedica o último capítulo do livro a comentar 
as expectativas em relação às atividades da então recém-criada Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE). Andrade, já à época, questionava o caráter pontual das políticas do órgão público, apontando que ele deveria 
resolver questões estruturais da formação econômica da região, como a distribuição de terras, por exemplo.  



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

 

176 

geográficas e territoriais para a conformação das relações 

sociais e econômicas que estabeleceram as diversidades 

regionais do Brasil. Segundo o próprio, 

(...)admitimos que a expressão territorialidade possa 

vir a ser encarada tanto como o que se encontra no 

território, estando sujeito a sua gestão, como ao 

mesmo tempo, o processo subjetivo de 

conscientização da população de fazer parte de um 

território, de integrar-se em um estado.‖(ANDRADE: 

2004, p. 20. ) 

 O passado colonial, o estabelecimento do dinamismo 

da economia em atividades reflexas, a dependência externa, 

a estrutura de classes derivada de um passado escravista e 

latifundiário, que resultou em formas de governo oligárquicas, 

baseadas na posse concentrada de meios produtivos e sobre-

exploração de recursos naturais e mão-de-obra, todos esses 

aspectos teriam determinado as condições de 

subdesenvolvimento não apenas do Nordeste, mas do Brasil 

como um todo. A superação das disparidades regionais, 

assim, para Andrade, representaria a superação do 

subdesenvolvimento para o país.  

Dado o volume e a extensão no tempo da obra de 

Manuel Correia de Andrade2, várias interpretações de sua 

obra acumularam-se ao longo do tempo, permitindo múltiplas 

e às vezes contraditórias formulações sobre seus aspectos3. Um 

exemplo disso é a questão da divisão territorial que Andrade 

faz da dispersão das atividades econômicas do complexo 

nordestino4. Em sua obra principal, A Terra e o Homem no 

                                                 
2 Para tanto, veja-se o levantamento biobibliográfico elaborado por GASPAR, PORDEUS e SILVA (1996). 
3 Por exemplo, veja-se CARVALHO, C. (2010, p. 5), que atribui à análise de Andrade, uma concepção equivocada de 
“mosaico nordestino”, a qual não apresenta referência correlata na obra do Autor, ao confundir aspectos de diversidade 
geográfica com relações produtivas. Há mais, inclusive de outros autores, que estudaram a obra de Andrade. 
4 Outro exemplo, este de referência de terceira mão, é fornecido por Wilson Cano (2002, pp. 117 – 145), ao atribuir a Celso 
Furtado e aos organismos públicos que resultariam na SUDENE de 1959 a divisão territorial organizada por Manuel Correia 
de Andrade ao longo dos anos 1950, a partir do trabalho da Fundação IBGE nos anos 1940. É curioso, aliás, que em um 
longo ensaio sobre a economia nordestina e sobre Celso Furtado – que também parece ter se servido amplamente de 
Andrade, sem reconhecimento – Cano não tenha feito uma referência sequer ao trabalho de Andrade. 
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Nordeste (1963), Andrade divide o território nordestino em três 

sub-regiões, a saber: (i) Mata e Litoral Ocidental; (ii) Agreste e 

(iii) Sertão e Litoral Setentrional.  A partir dessa divisão, 

Andrade realiza a dispersão das atividades econômicas e suas 

inter-relações. Há um caráter determinante das condições 

geográficas e territoriais no estabelecimento dessas 

atividades, mas não determinístico; ou seja, além dessas 

condições, as variáveis sociais e políticas, consolidadas na 

história da formação do complexo econômico nordestino, 

também tiveram grande influência na composição do 

cenário, bem como na perpetuação do subdesenvolvimento 

da região. 

Neste artigo, propõe-se, a partir da leitura e referência 

às obras de Andrade5, uma interpretação desse aspecto, qual 

seja a de que a territorialidade das principais atividades 

econômicas desenvolvidas no Nordeste ter-se-ia 

caracterizado por estado de dependência, decorrente de 

formulações advindas das antigas formas de divisão do 

espaço, implantadas ainda no Período Colonial (1500 – 1822), 

em que a delimitação dos territórios de influência das culturas 

adjacentes à atividade principal seriam condicionados ao 

dessa última. 

TERRITÓRIO E ATIVIDADES ECONÔMICAS EM MANUEL CORREIA 

DE ANDRADE 

 

Em sua obra principal, A Terra e o Homem no Nordeste 

(1963), Manuel Correia de Andrade divide o território 

nordestino em três sub-regiões, a saber:  

                                                 
5 Em especial A Terra e o Homem no Nordeste (1963), O Nordeste e a questão regional (1993) e A questão do território no 
Brasil (1995). 
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(i) Mata e Litoral Ocidental;  

(ii) Agreste e  

(iii) Sertão e Litoral Setentrional.   

A partir dessa divisão, Andrade realiza a dispersão das 

atividades econômicas e suas inter-relações. Na região (i), 

haveria predominância das atividades centrais da economia, 

com foco para a demanda externa, ou seja, cana-de-açúcar, 

cacau (na Bahia), e em competição perdida para a cana, o 

algodão. Em menor escala, dar-se-ia uma pequena cultura de 

café6. Na região (ii), o Agreste, haveria maior diversidade, em 

que a pecuária extensiva, desenvolvendo-se no espaço 

deixado pela cana, adicionada às culturas de mandioca, 

leguminosas e grãos, voltadas para o mercado interno e o 

autoconsumo. Por fim, na região (iii), o Sertão, seria o espaço 

de predominância da pecuária, esta para abastecimento dos 

centros urbanos e dotada de um papel importante no 

desbravamento do território do semi-árido.  

O estabelecimento das atividades econômicas no 

Nordeste teria obedecido à lógica da lavoura canavieira 

extensiva com produção voltada para o mercado externo, 

estipulada ainda no período colonial. A primazia 

inevitavelmente era dada à lavoura canavieira. Segundo 

Andrade (1963, p. 71):  

―A área canavieira localizava-se quase sempre 

próxima ao litoral, mas em Pernambuco já penetrara 

bastante para o interior em freguesias como 

Tracunhaém, Vitória de Santo Antão e São Lourenço 

da Mata que ficavam, nos fins do século XVI, em 

plena área de exploração do pau-brasil.‖  

                                                 
6 É importante lembrar que as primeiras mudas de café foram trazidas para o Brasil por Francisco de Melo Palheta, em 1727, 
no Maranhão.  
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Ainda que a regra fosse a de que a internalização do 

território seguisse uma diversificação das atividades e 

orientação cada vez mais para o mercado interno, contextos 

de preços favoráveis à cana terminariam colocando-a 

mesmo sobre outras culturas, que adotavam uma posição 

suplementar na distribuição das atividades (Andrade: 1963, p. 

74): 

―Conforme as solicitações do mercado externo e a 

oscilação dos preços, a cana-de-açúcar partindo 

das áreas mais úmidas onde dominava, avançava 

por áreas de clima menos úmido, que por sua vez 

eram disputados pelo algodão, dominante nas 

regiões semiáridas, quando os preços subiam e os da 

açúcar baixavam.(...)A pecuária, indispensável tanto 

à indústria açucareira, como ao abastecimento dos 

centros urbanos então florescentes, ocupava não só 

o agreste e o sertão, como até mesmo certos trechos 

da região mata e litoral oriental.‖ 

Tal suplementaridade – e não complementaridade, 

note-se – entre a cana e as demais atividades, reproduzia-se 

na estrutura social através dos beneficiários das relações 

produtivas resultantes do sistema (Andrade: 1963, p. 74):  

―em toda a região estruturou-se nesse período, uma 

sociedade aristocrática dividida em classes. No 

ápice aparecia a figura do senhor-de-engenho com 

um prestígio e poder que eram tanto maiores 

quando maior fosse à extensão de suas terras, a 

produção dos seus canaviais ou o número de 

escravos que possuísse.(...)‖  

Não deixa de ser interessante notar que, longe de 

querer fazer uma ―teoria das elites‖, Manuel Correia de 

Andrade preocupava-se também com a diversidade da 

morfologia da base social da pirâmide social da sociedade 

canavieira:  

―(...)cultivando o produto rei de exportação, a cana-

de-açúcar, o lavrador tinha melhor situação que o 
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morador, roceiro, que cultivava produtos de 

subsistência, e os empregados, uma vez que estes 

recebendo salários, estavam mais vinculados ainda 

ao senhor-de-engenho.(...)‖ (ANDRADE: 1963, p. 79). 

 A hegemonia da cana-de-açúcar, por assim dizer, não 

se deu sem certa disputa conjuntural com outras culturas 

favorecidas circunstancialmente, como a do algodão, por 

exemplo. Mas o estabelecimento territorial de longo prazo da 

cana terminava por resolver qualquer disputa com outro 

produto primário: 

―A concorrência do algodão constituiu também sério 

problema para a cana-de-açúcar que considerada 

até então como cultura imperial, apossara-se das 

terras, conquistara as várzeas de massapê e as grotas 

de barro vermelho, destruíra as matas, afugentara os 

animais e só permitia que outras lavouras se 

desenvolvessem, qual vassalos, nas áreas em que ela 

não podia, nas condições da época, medrar.‖ 

(ANDRADE: 1963, p.88). 

O caráter das culturas de subsistência, autoconsumo e 

de mercado interno assim, seria, como já se afirmou, 

suplementar, e não complementar à cana. Tais atividades 

seriam realizadas nos espaços em que a cana não se 

viabilizasse. Segundo Andrade: 

 ―A mandioca, o feijão e as fruteiras largamente 

consumidos por ricos e pobres nunca fizeram sombra 

à cana-de-açúcar. Contentaram-se sempre com a 

posição de vanguardeiros do avanço canavieiro, 

ocupando áreas desmatadas e distantes à espera 

da chegada da cana, e nas regiões mais povoadas 

se limitavam a ocupar os solos que à cana não 

interessavam. Constituíam a pequena lavoura feita 

por escravos e moradores para o auto-

abastecimento e venda da sobra, e por senhores-de-

engenho e lavradores, às vezes apenas para o 

consumo das suas famílias e dependentes.‖ 

(ANDRADE: 1963, p. 89). 
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Em outra obra, O Nordeste e a Questão Regional (1993), 

Manuel Correia de Andrade atualiza suas informações e 

fornece mais detalhes dessas atividades correlatas à cana-de-

açúcar. Partindo do sul da região nordeste, a cultura 

suplementar seria, na Bahia, o cacau: 

―O cacau, produto dominantemente destinado à 

exportação, tem mais de 90% de sua produção no 

Estado da Bahia, tendo se expandido depois da 

assistência técnica e da orientação econômica da 

Ceplac para o norte e para o sul da chamada zona 

cacaueira(...)‖(ANDRADE, M: 1993, p.18) 

 

 No norte da Bahia, e em Alagoas, o plantio de fumo 

teve algum vicejo desde a Colônia até tempos recentes:  

―O fumo, uma cultura tradicional do Recôncavo 

Baiano, é hoje muito cultivado em Alagoas, onde, 

em torno da cidade de Arapiraca, se desenvolve 

numa área ampla e contínua. Alagoas é o principal 

produtor de fumo do Nordeste, embora sua 

produção seja pequena, se comparada com a dos 

grandes produtores do Sul como Santa 

Catarina.‖(ANDRADE, M: 1993, p.19) 

No sertão, em complementaridade à pecuária 

extensiva, a cultura de plantas adaptadas ao clima árido teve 

maior espaço:  

―A mamona e o sisal são produtos dominantemente 

nordestinos, contribuindo a região com mais de 80% 

da produção nacional, que se destina sobretudo à 

exportação. São culturas adaptadas ao 

semiárido.‖(ANDRADE, M: 1993, p.20) 

A própria atividade pecuária sofreu incrementos em 

tecnologia, sobretudo a partir da segunda metade do século 

XX, mas não chegou a atingir o nível de produção e os índices 

de produtividade de culturas intensivas, continuando a 

representar muito mais uma atividade de ocupação de 
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território, do que de uso propriamente econômico em seu 

caráter mais intensivo: 

―Quanto à pecuária, o Nordeste apresenta um 

ponderável rebanho de bovinos, de caprinos, de 

asininos e de suínos Em algumas áreas os bovinos são 

criados através de um sistema semi-intensivo, visando 

ora a produção de carne na encosta da Chapada 

Diamantina e sudeste da Bahia -, ora, produção de 

leite - Bacia Leiteira de Alagoas e Triângulo Leiteiro 

de Pernambuco. São, em regra, o resultado de 

cruzamentos do gado crioulo tradicional com raças 

nobres, tanto de origem indiana - zebu - como 

europeia – holandês. Numerosas fazendas criam 

gado selecionado, com vistas à produção de 

reprodutores. Quanto aos suínos, só recentemente se 

vem melhorando os padrões raciais e alimentícios 

nesse rebanho, o mesmo ocorrendo com os caprinos, 

hoje valorizados pela seleção de cabras leiteiras, 

visando à produção do queijo de coalho. Já entre os 

equinos e asininos, o abate descontrolado para a 

exportação vem provocando um grande desfalque 

destes rebanhos. .‖(ANDRADE, M:1993, p.19 - 20) 

Por fim, é importante ressaltar que há um caráter 

determinante das condições geográficas e territoriais no 

estabelecimento dessas atividades, mas não determinístico. 

Além dessas condições, as variáveis sociais e políticas, 

consolidadas na história da formação do complexo 

econômico nordestino, também tiveram grande influência na 

composição do cenário, bem como na perpetuação do 

subdesenvolvimento da região. E isso aparece claramente na 

obra de Manuel Correia de Andrade. 

PERMANÊNCIA DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS: A POSSE DE TERRA 

 

Um dos aspectos mais recorrentes na explicação da 

condição de subdesenvolvimento da região do nordeste 

brasileiro é a posse concentrada de terra.  A loquacidade dos 

dados quase fala por si, em sua intensidade e permanência 
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ao longo do tempo. Manuel Correia de Andrade (1963) 

classificou a distribuição de terras em cinco grupos, 

considerando as variáveis: (1)  área ocupada e (2) número de 

estabelecimentos. Assim estipularam-se os seguintes intervalos: 

(i) estabelecimentos com menos de dez hectares(ha), (ii). 

maiores do que 10 e menores que 100; (iii) entre 100 e 500; (iv) 

de 500 a 1000, e por último, (v) os estabelecimentos com mais 

de 1000 ha. O período analisado por Andrade restringiu-se à 

década de 1950. Os resultados do estudo de Andrade foram 

extrapolados no tempo, expandindo seu período, com dados 

coletados do Censo Agropecuário de 2006, do IBGE, até 

tempos mais recentes. 

Na Tabela 1 explicitamos os resultados do estudo de 

Andrade, expandindo seu período, com dados coletados do 

Censo Agropecuário de 2006, do IBGE, até tempos mais 

recentes. Pode-se ver que, mesmo para além da época de 

análise de Manuel Correia de Andrade, há uma continuidade 

na tendência de posse concentrada em grandes 

propriedades rurais.  

 

Fonte: ANDRADE, 1950 a 1960; demais anos, IBGE. 

Ano 1950 1955 1960 1975 1980 1985 1995 2006

Menos de 10 ha 46756 135733 206058 1.641.931 1.654.841 1.971.391 1.570.510 1.498.389

10 a menos de 100 ha 8272 18288 95095 567.033 637.263 667.491 604.261 650.855

100-500 ha 4133 4336 38889 2.078.959 2.174.421 2.433.753 1.929.459 2.149.244

500 a menos de 1000 ha 948 480 5075 131.045 141.134 143.965 125.406 115.487

1000 ha e mais 529 522 3444 9.120 10.235 10.552 8.907 8.165

Total 60638 159359 348561 4.428.088 4.617.894 5.227.152 4.238.543 4.422.140

Menos de 10 ha 77,11% 85,17% 59,12% 37,08% 35,84% 37,71% 37,05% 33,88%

10 a menos de 100 ha 13,64% 11,48% 27,28% 12,81% 13,80% 12,77% 14,26% 14,72%

100-500 ha 6,82% 2,72% 11,16% 46,95% 47,09% 46,56% 45,52% 48,60%

500 a menos de 1000 ha 1,56% 0,30% 1,46% 2,96% 3,06% 2,75% 2,96% 2,61%

1000 ha e mais 0,87% 0,33% 0,99% 0,21% 0,22% 0,20% 0,21% 0,18%

Participações

Tabela 1 - Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área total

Grande Região = Nordeste

Número de estabelecimentos agropecuários (Unidades)

Grupos de área total
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 Percebe-se inicialmente que houve um aumento no 

número total de estabelecimentos, assim como no montante 

de terras ocupadas pelos grupos, de 1950 a 2006. Entretanto, o 

que cabe avaliar é a alteração da importância relativa que 

cada grupo possui dentro da distribuição da terra, e a relação 

com numero de estabelecimentos. 

Isto posto, nos dados da distribuição de terras percebe-

se uma pequena melhoria no perfil. Houve uma diminuição 

dos extremos na representação do todo, ao longo de quatro 

décadas.  Entretanto, deve-se notar também que essa 

distribuição está longe de ser desigual. Ainda há uma 

concentração de 51,98% das terras utilizadas na agropecuária 

em posse de apenas 2,8% dos estabelecimentos. O efeito dos 

deslocamentos entre grupos está longe do ideal que Manuel 

Correia de Andrade propunha para poder eliminar as 

desigualdades e as estruturas arcaicas vigorantes no Nordeste 

em 1963. Apesar das políticas de Reforma Agrária nos 

quarenta anos que se seguiram à obra de Andrade, o que se 

percebe é a manutenção das permanências. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das primeiras conclusões que podem ser retiradas 

destas notas é a premência da leitura de Manuel Correia de 

Andrade na atualidade. Seu pensamento não é apenas 

coadunado com as condições socioeconômicas observadas 

no Nordeste hoje; ele possui uma propriedade de longo prazo, 

ao lidar com questões estruturais como a posse de terra e 

controle de mão-de-obra. Ao identificar o sentido exógeno da 

motivação das atividades econômicas dinâmicas da região, 

Andrade também aponta a necessidade – ainda hoje 

presente – de reforçar-se o dinamismo das atividades ligadas 
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ao desenvolvimento do mercado interno, em sua demanda e 

oferta, como no caso da pecuária, por exemplo.  

O atual ciclo de crescimento econômico brasileiro, 

desencadeado em 2003, orientado pela demanda, 

necessitará, em algum momento, de contrapartida na oferta7. 

Daí a adequação das mudanças estruturais sugeridas por 

Andrade na promoção do desenvolvimento nordestino: sem 

mudanças na escala e produtividade das atividades 

econômicas do mercado interno, qualquer expansão da 

demanda resultaria em um impasse causado pela 

dependência externa.  

Outra conclusão possível dessas notas, ainda, é a maior 

precisão da hipótese analítica de Andrade sobre a dispersão 

das atividades econômicas no território nordestino com a 

inclusão das variáveis sociais e políticas, em perspectiva 

histórica. A simples busca de correlação de tais atividades 

com o meio geográfico, ainda que compreensível do ponto 

de vista do contexto da formulação acadêmica – pois trata-

se do menor dos problemas a se identificar – revela-se 

insuficiente para a completa apreensão do pensamento de 

Manuel Correia de Andrade sobre o tema da questão 

regional. Revela-se até injusto para com o posicionamento 

político progressista militante de Andrade, em nossa opinião. 

Subtrair de sua análise a premência de mudanças estruturais 

por ele postuladas, como a Reforma Agrária, ou a mudança 

nas relações de trabalho no campo é optar por um retrocesso 

no universo de compreensão do problema do 

subdesenvolvimento.  

                                                 
7 Conforme SOUZA, GOMES NETO e PREVIDELLI (2010) e PAULINO (2009).  
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Por fim, uma última conclusão que pode ser inferida é a 

validade empírica, ainda hoje da hipótese de Andrade sobre 

a natureza da relação entre a posse de terra e a ausência de 

dinamismo das atividades econômicas ao longo do território 

nordestino. Faz-se, assim, válida, a ideia de que estas ter-se-

iam formado em caráter reflexo, decorrente de relações 

arcaicas de posse dos meios produtivos, em especial, a terra. 

A estrutura de posse concentrada de terra, e sua 

permanência ao longo do tempo, teriam determinado não 

apenas as condições das atividades econômicas na região 

Nordeste do Brasil, mas também seu subdesenvolvimento 

crônico.  
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Capitais Ingleses e o início da navegação a 

vapor na província da Bahia1 
 

Marcos Guedes Vaz Sampaio2 

 

RESUMO 

 
O início da navegação a vapor na Província da Bahia se deu por meio de 

investimentos britânicos, fruto da expansão de capitais reflexo do processo 

de industrialização inglês. A Província da Bahia experimentou a 

inauguração do serviço da navegação a vapor, por meio da Companhia 

Bahiana, fundada pelos ingleses ainda na primeira metade do século XIX. 

O contexto econômico desfavorável, fruto do declínio da atividade 

açucareira, a ausência de subsídios e a má administração por parte dos 

gestores britânicos, contudo, impediram que o empreendimento fosse bem 

sucedido. Sua história é importante por revelar o início do serviço de 

navegação a vapor realizado por uma empresa nas águas da Província 

da Bahia. 

Palavras-chave: Capitais ingleses; Bahia; navegação a vapor; 

desenvolvimento econômico. 
 

ABSTRACT 

 
The beginning of steam navigation in the Province of Bahia was through 

British investment, results of the expansion of capital reflects the english 

process of industrialization. The Province of Bahia experienced the 

inauguration of steam navigation service through the Bahia Steam 

Navigation Company, founded by British in the first half of the nineteenth 

century. The unfavorable economic context, result of the decline of sugar 

production, the absence of subsidies and the mismanagement of British 

managers, however, prevented the venture was succesful. The company‘s 

history is important for revealing the beginning of steam navigation service 

performed by a company in the waters of the Province of Bahia. 

Keywords: English capital; Bahia; steam navigation; economic 

development. 

 

                                                 
1
 Este artigo é derivado do capítulo 2 da minha tese de doutorado intitulada “Uma contribuição à 

história dos transportes no Brasil: a Companhia Bahiana de Navegação a Vapor (1839-1894)”, 
defendida no Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP, no segundo semestre de 
2006. Texto enviado em 13/11/2012 e aprovado em 03/02/2012. 
2
 Doutor em História Econômica (USP), professor adjunto do Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências Milton Santos (IHAC/UFBA). E-mail: mgvsampaio@hotmail.com/ marcos.sampaio@ufba.br. 

mailto:mgvsampaio@hotmail.com/
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos problemas mais sérios enfrentados pela 

Província da Bahia era a precariedade das vias terrestres. O 

péssimo estado de conservação das estradas carroçáveis, a 

lentidão e a baixa capacidade de transporte de mercadorias 

das tropas de muares, eram obstáculos ao desenvolvimento 

econômico da região. As embarcações a remo e à vela 

amenizavam a situação, transportando passageiros e 

realizando o escoamento da produção. Por depender das 

forças da natureza ou do homem, não era um transporte 

regular, seguro e pontual, o que reduzia sua eficiência. Fazia-

se necessário tornar as vias de comunicação entre as diversas 

localidades da Província mais eficientes, a fim de facilitar as 

relações mercantis e estimular o progresso e dinamização da 

economia regional. 

Diante de um cenário assim, a navegação a vapor 

parecia ser a solução para mitigar o problema, pois poderia 

realizar a interligação entre o porto da capital e outros 

situados tanto no Recôncavo, quanto ao longo da costa, 

facilitando o escoamento da produção de diversas 

localidades da Província. Devido às dificuldades para 

transportar as mercadorias pelas vias terrestres até Salvador, a 

maioria das vilas e cidades do interior poderia conduzir seus 

produtos até a vila ou cidade costeira mais próxima que fosse 

servida pela navegação a vapor. 

Uma alternativa aos caminhos terrestres era a utilização 

das vias fluviais, onde pequenas embarcações conduziam as 

mercadorias até a última localidade banhada por um trecho 

navegável do rio. Desde a promulgação da lei de 13 de maio 
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de 1808, determinando a abertura dos rios à navegação, que 

o governo visava estimular a ocupação dos espaços no 

interior do país, alargar as fronteiras agrícolas e facilitar o 

escoamento da produção por meio da navegação fluvial 

(ESPINDOLA, 2005). 

O uso dos rios como via para o transporte de pessoas e 

mercadorias também não era muito eficiente em razão dos 

diversos obstáculos à navegação, como terrenos 

acidentados, cursos interrompidos por saltos e corredeiras, 

leitos pouco profundos para a passagem segura das 

embarcações, presença constante de pedras, etc. Na maioria 

das vezes, a navegação fluvial era utilizada apenas em 

pequenos trechos, sendo necessário usar as vias terrestres para 

a continuação da viagem. 

A introdução da navegação marítima a vapor revestia-

se, portanto, de grande importância, pois era a forma mais 

segura e eficiente de melhorar as comunicações na Província. 

A primeira tentativa foi feita em 1819 com uma embarcação 

a vapor trazida da Inglaterra por Felixberto Caldeira Brant, 

depois Marquês de Barbacena (ALMEIDA, 1951). A viagem 

inaugural ocorreu no mesmo ano, mas a empreitada não foi 

bem sucedida, logo deixando de existir. Alguns anos mais 

tarde, iniciaria, de fato, o serviço da navegação a vapor na 

Província da Bahia com o surgimento da primeira Companhia 

Bahiana de Navegação a Vapor, constituída com capitais 

britânicos. 

 

1. A COMPANHIA BAHIANA NO CONTEXTO DA INSTABILIDADE 

POLÍTICA DO PERÍODO REGENCIAL 
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Em 1.o de março de 1836, a presidência da Província, 

através da Resolução Provincial n.o 22, concedeu a João 

Diogo Sturtz, representante dos capitalistas ingleses, o privilégio 

de exclusividade para a constituição de uma empresa que 

oferecesse o serviço regular de navegação a vapor3. 

Estimulado pelo decreto imperial de 07 de novembro de 1835, 

que isentava de taxas a aquisição de máquinas, barcos, 

instrumentos, dentre outros, desde que utilizados para o 

serviço da navegação num prazo de cinco anos (ALMEIDA, 

1989), o projeto de empreender a navegação a vapor nas 

águas da Bahia foi implantado. No começo do ano de 1839, 

com a chegada a Salvador de quatro barcos a vapor vindos 

da Inglaterra, teve início o serviço da Companhia Bahiana. O 

presidente da Província Thomaz Xavier Garcia de Almeida, na 

sua fala, no dia da abertura dos trabalhos legislativos da 

Assembléia Provincial, assim se referiu à chegada dos 

vapores4: 

[...] o Commercio e Agricultura, a quem a revolução 

fez dar um passo retrogrado, continuão no seu 

movimento regular, e progressivo, em o qual devem 

ser efficazmente auxiliados pela introdução da 

navegação á vapôr, essa potência que, depois da 

Imprensa e da Bussola, tem feito as maiores 

conquistas do mundo conhecido! He em virtude da 

Lei n.o 22, pela qual foi este privilégio concedido a 

João Diogo Sturtz, que se acha incetada a sobredita 

empreza, por quatro barcos aqui chegados dentro 

do tempo da prorrogação por vós concedida o 

anno passado, e nos termos do contracto, que vos 

deve ter sido apresentado, e do qual tereis 

observado que o governo estipulando a conducção 

e transporte gratuito das pessoas e objectos do 

serviço publico, tem economisado a despeza que 

d‘antes se fazia, com destacamentos de tropas para 

o Reconcavo, remessa de prezos, recrutas e 

Estafetas, dando de mais uma garantia ao socego 

publico; pela facilidade e promptidão com que se 

                                                 
3
 APEB. Seção Colonial e Provincial. Série: Viação Transportes Fluviais e Marítimos, Maço 5023. 

Companhia Bahiana de Navegação a Vapor. Documento datado de 19/01/1841. 
4
 FALLA que recitou o Pres. da Província da Bahia Thomaz Xavier Garcia de Almeida n’ Abertura 

da Assembléa Legislativa da mesma província em 02/02/1839. p. 4. 
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pode acudir a qualquer ponto, onde por ventura 

haja de ser perturbada.  

 

O presidente da Província demonstrou em sua fala, 

preocupação com a manutenção da ordem e do sossego 

público. A citação referente ao envio de destacamentos de 

tropas e remessa de recrutas para o Recôncavo com o 

objetivo de evitar que o sossego público fosse perturbado, 

permite inferir que a concessão do serviço de navegação a 

vapor, fornecido pelo governo provincial, tinha como interesse 

não somente o melhoramento das relações comerciais entre 

as diversas regiões da Bahia, mas também a manutenção da 

ordem institucional. 

Essa preocupação era justificada em razão do período 

de rebeliões pelo qual o país estava passando. Afinal, desde 

os primeiros anos do período regencial, que durou de 1831 a 

1840, o Brasil vivenciava insurreições em diversas regiões do 

seu território. Na Província do Grão-Pará eclodiu a Revolta dos 

Cabanos ou Cabanagem (1833-1836), no Rio Grande do Sul, 

estava ocorrendo a Farroupilha (1835-1845) e, na Província do 

Maranhão, acontecia a Balaiada (1838-1841). Na Província da 

Bahia ocorreram a Revolução Federalista (1832/1833), a 

Revolta dos Malês (1835) e a Sabinada (1837/1838). 

Todas essas rebeliões aconteceram durante um período 

de instabilidade política no país. Como se sabe, desde a 

abdicação de D. Pedro I que a unidade do país estava 

ameaçada. As províncias que ficavam distantes do centro 

das decisões políticas no Rio de Janeiro, iniciaram movimentos 

que buscavam o máximo de autonomia em relação à capital 

do Império. Existiam nessas revoltas motivações locais ou 

regionais particulares a cada uma delas, mas a causa 
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essencial era a busca por maior atenção do poder central. O 

momento de enfraquecimento das principais autoridades do 

país, representadas nas figuras dos regentes, traduziu-se em 

um período propício para a eclosão dessas insurreições, que 

mostraram claramente suas insatisfações que variaram de 

região para região. 

Fazia-se necessário organizar o Estado Nacional 

soberano. Para isso, a centralização político-administrativa era 

imprescindível. Para o governo imperial era importante 

desenvolver as comunicações entre o centro político do país 

e as províncias para estabelecer e fortalecer a unidade 

nacional. A Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor surgiu 

para reduzir as distâncias entre todas as capitais marítimas das 

províncias do Império e exercer um papel de destaque na 

busca pela centralidade do poder monárquico, por se 

constituir em um instrumento de implementação das decisões 

políticas do governo. Por meio dela, haveria maior celeridade 

na divulgação de notícias, acordos, tratados, enfim, tudo o 

que estivesse relacionado às ações do governo brasileiro (EL-

KAREH, 2002). As companhias de navegação a vapor que 

operavam em regiões específicas do território nacional 

também contribuíram nesse processo, como aponta o 

historiador Almir Chaiban El-Kareh (2002, p. 10):  

O papel das companhias de navegação a vapor, 

neste processo de unificação política, foi primordial. 

Destas, a mais importante foi, sem dúvida, a 

Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor. A 

introdução da máquina a vapor vinha revolucionar 

toda a sociedade. Transportes mais rápidos e 

eficientes de mercadorias e passageiros diminuíam 

os tempos de percurso e as distâncias, e afetavam 

não só a vida econômica e social, estimulando o 

comércio, o turismo e as migrações; mas, também os 

valores e costumes dos povos e suas ideologias, além 

de possibilitar ações políticas e militares de maior 

alcance, mais rápidas e eficazes. 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

 

194 

  

Durante a década de 1830, no caso específico da 

Província da Bahia, havia ocorrido a Revolução Federalista em 

1832/1833 com movimentos armados em São Félix e 

Cachoeira (1832) e no Forte do Mar em Salvador (1833). A 

Revolta dos Malês, que foi a mais destacada sedição escrava 

ocorrida na Bahia, aconteceu em 1835 e, alguns anos depois, 

em 1837, ocorreu a Sabinada (TAVARES, 2001, p. 261-264). 

Com exceção da Revolta dos Malês, as outras insurreições 

baianas tinham inspirações federalistas. 

O surgimento da Companhia Bahiana neste período, 

portanto, vai além das motivações econômicas relacionadas 

a maiores possibilidades de incremento das atividades 

produtivas e mercantis. Existiam motivações, também, de 

ordem política e social. Tratava-se de uma estratégia dos 

governos provincial e imperial na busca pela paz e unificação 

de todo o território nacional através do fortalecimento da 

centralidade dos poderes político e administrativo do país. 

Poucos anos após a criação da companhia, esse período de 

revoltas arrefeceu, não sendo necessária a utilização dos 

vapores para a finalidade de conter insurreições. Seus 

objetivos se limitaram, então, a promover a melhoria nas 

comunicações, por meio do aperfeiçoamento do transporte 

de cargas e passageiros, contribuindo para dinamizar a 

economia provincial. 

 

2. A AUSÊNCIA DO SUBSÍDIO E O CONTRATO COM O GOVERNO 

 

O governo da Província da Bahia revelava forte 

resistência em conceder subsídio à companhia infante, 

entendendo que a concessão do privilégio de exclusividade 
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na prestação do serviço da navegação a vapor já era 

suficiente, pois tratava-se de uma garantia ao empreendedor 

de que poderia realizar sua atividade sem o risco da 

concorrência. Em posição oposta à postura da administração 

pública baiana, o governo imperial, além do privilégio de 

exclusividade, estava auxiliando a Companhia Brasileira de 

Paquetes a Vapor, desde seu início em 1836, com uma 

subvenção de oito contos de réis mensais (EL-KAREH, 2002, p. 

14), o que equivalia a 96:000$000 réis por ano. 

A questão da subvenção era tão importante para o 

funcionamento de uma empresa de navegação a vapor que 

uma companhia criada, em meados do século XIX, com a 

proposta de realizar viagens entre Hamburgo na Alemanha e 

o Rio de Janeiro, não encontrou acionistas interessados em 

investir no projeto, exatamente por não contar com uma 

subvenção por parte do governo (EL-KAREH, 2003, p. 48). 

Pode-se afirmar, sem exagero, que a empresa de navegação 

a vapor que se aventurasse a prestar o serviço do transporte 

marítimo e fluvial sem receber um auxílio financeiro 

governamental corria sérios riscos de fracassar. A garantia de 

subvenção governamental dava segurança aos investidores 

interessados em comprar ações das companhias. Conforme 

atesta El-Kareh (2003, p. 48) ao tratar do surgimento de uma 

nova empresa de navegação a vapor na França: 

Com apenas estas informações e, em particular, a 

promessa de obter uma subvenção do governo 

francês, o dito despachante conseguiu colocar, em 

alguns poucos dias, duas mil ações, que foram em 

geral subscritas por franceses, mas com a condição 

expressa de que a subvenção seria dada. 

 

O novo contrato assinado entre o governo provincial e a 

Companhia Bahiana em 19 de janeiro de 1841 para a 
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prestação do serviço do transporte fluvial e marítimo a vapor5, 

reforçando a resistência do governo em conceder auxílio 

financeiro, não mencionava uma subvenção. Começava 

delimitando geograficamente os trechos que compreendiam 

as linhas interna e externa que seriam exploradas pela 

Companhia Bahiana. 

A navegação interna compreendia todas as águas do 

Recôncavo entre a Fortaleza da Barra e o rio Jaguaripe. 

Tratava-se do trecho a ser explorado pela Companhia 

Bahiana que servia às localidades pertencentes à Baía de 

Todos os Santos e aos principais rios que nela desembocam. A 

navegação externa compreendia todo o litoral da barra fora 

entre os limites norte e sul da Província. No trecho norte da 

linha externa da Companhia Bahiana, o limite de concessão 

do serviço da navegação a vapor era o porto de Abadia, 

quase na foz do Rio Real, na divisa com a Província de 

Sergipe. No trecho sul da linha externa era a localidade de 

Porto Alegre, na foz do rio Mucuri (MESQUITA, 1909, p. 63-68), 

na divisa com a Província do Espírito Santo. 

O contrato estabelecia que o privilégio de exclusividade 

da navegação, concedido à Companhia Bahiana tinha 

duração de 35 anos contados a partir de 1.o de Janeiro de 

1840 e que a companhia tinha um prazo de dois anos para 

atingir a quantidade de cinco barcos próprios; caso contrário, 

perderia o privilégio. No caso de necessidade de reparação 

de uma embarcação, o prazo era de 10 meses, caso o 

conserto não pudesse ser feito no país, o que normalmente 

ocorria. 

                                                 
5
 O primeiro contrato assinado entre a Companhia Bahiana e o governo provincial não foi encontrado 

na documentação. Porém, este segundo contrato foi assinado apenas cinco anos após o primeiro, com 
o intuito de realizar alterações no original. Ver: APEB. Seção Colonial e Provincial. Série: Viação 
Transportes Fluviais e Marítimos, Maço 5023. Companhia Bahiana de Navegação a Vapor. Documento 
datado de 19/01/1841. 
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Enquanto a concorrência e a necessidade não 

exigissem, a navegação interna seria de três viagens por 

semana para Cachoeira, duas viagens semanais para Santo 

Amaro e uma para Nazaré, passando pela ilha de Itaparica. A 

escolha dessas localidades era explicada pela sua 

importância econômica na região do entorno da Baía de 

Todos os Santos. 

Cachoeira, banhada pelo rio Paraguaçu, era 

considerada um centro econômico regional, além de 

importante zona produtora de açúcar e fumo. Possuía ligação 

com todo o sertão do oeste baiano, servindo de entreposto 

comercial tanto para as mercadorias que chegavam da 

capital com destino a outras localidades no interior, quanto 

para escoar a produção de diversas vilas deste interior 

(FERREIRA, 1875, p. 89). Era o último trecho navegável pelo rio 

para as embarcações oriundas da Baía de Todos os Santos, 

situação que favoreceu o seu desenvolvimento. Santo Amaro, 

localizada no centro de um vale extenso e fértil formado pelos 

rios Camurugipe, Ipojuca, Subaé, Sergi e Sergi-mirim, possuía 

vários engenhos de açúcar, produzia aguardente e também 

servia de entreposto comercial entre Salvador e as diversas 

localidades do sertão baiano. Os vapores navegavam pelo rio 

Sergi, para chegarem até a cidade (FERREIRA, 1875, p. 89). 

Nazaré, banhada pelo rio Jaguaripe, era um importante 

centro econômico do Recôncavo baiano que produzia 

principalmente açúcar e fumo. A historiadora Virlene Moreira 

(2002, p. 10) assim se referiu a essas três localidades: 

 
Não por acaso, elas eram as cabeças dos núcleos 

econômicos respectivos, exercendo o papel de 

grandes centros de distribuição para essa região e 

boa parte do sertão das mercadorias vindas do 

porto de Salvador. Assim, possuíam também o papel 
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de coletar os produtos que seriam enviados para a 

capital da Província. 

 

A vila de Itaparica, localizada na ilha de mesmo nome e 

pertencente à comarca de Nazaré, seria ponto de escala nas 

viagens para esta cidade. Era uma localidade de agricultura 

e comércio; entretanto, sua importância maior estava no 

atendimento aos doentes beribéricos, que a procuravam 

buscando tratamento da doença (CARIGÉ, 1882, p. 82). 

O serviço da navegação externa, por sua vez, somente 

seria obrigatório após dois anos, tempo para a empresa se 

estruturar melhor financeiramente, uma vez que a maioria das 

cidades e vilas localizadas no litoral da barra fora da Província 

ainda possuía economias incipientes o que tornava as viagens 

dos vapores mais incertas quanto aos resultados. Transcorrido 

esse prazo, a companhia teria de realizar pelo menos uma 

viagem por mês. 

A prestação do serviço na linha externa visava, 

justamente, contribuir para o desenvolvimento das localidades 

sulinas, mais atrasadas economicamente do que as do 

Recôncavo. A presidência da Província, porém, sabia que 

tinha de agir com cautela. A princípio, não poderia exigir da 

companhia a realização de muitas viagens para essas 

localidades, pois o risco do tráfego de passageiros e 

mercadorias ser insuficiente para cobrir as despesas das 

viagens era elevado, dificultando, assim, a própria 

manutenção geral do serviço da navegação a vapor. A 

situação era ainda mais temerária por que o próprio governo 

não estava auxiliando com o pagamento de subvenções. 

O governo fez poucas exigências para a navegação na 

linha externa, mas decidiu colocar no contrato que, uma vez 
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iniciadas as viagens, a multa que a companhia deveria pagar 

por cada viagem não realizada era de 100$000 réis, visando, 

pelo menos, impedir que a empresa deixasse de realizar o 

número mínimo de viagens acordadas. Este montante não era 

insignificante, pois segundo o jornal O Mercantil, datado de 26 

de maio de 1848, a arroba do açúcar de primeira qualidade 

estava cotada a 1$800 réis. A multa, portanto, equivalia, 

aproximadamente, a 56 arrobas deste açúcar6. 

O contrato também estabelecia que a descarga das 

mercadorias na Alfândega, trazidas nos vapores da 

Companhia Bahiana, tinha preferência com relação às 

demais embarcações. A exceção ficava apenas com relação 

aos vapores da Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor 

que, por determinação do governo imperial, tinham 

preferência em todos os portos do país devido à sua 

importância estratégica. Ainda de acordo com o contrato, a 

companhia era obrigada a mandar seus funcionários 

buscarem em terra as malas e ofícios do correio, assim como 

efetuarem a imediata entrega, inclusive das cartas avulsas. 

A questão da segurança pública, fundamental para o 

fortalecimento e manutenção do poder central, foi 

contemplada no contrato por meio do artigo 8º que afirmava 

que a navegação a vapor não poderia ser interrompida a 

não ser em caso de perturbação da ordem. O artigo seguinte 

previa que se fosse necessário utilizar os vapores para o serviço 

público, a companhia era obrigada a cedê-los. Ressaltava, 

porém, que o Estado pagaria pelo seu uso, além de se 

responsabilizar pelas avarias que, porventura, viessem a 

                                                 
6
 Embora o preço do produto informado se refira a sete anos após a assinatura do contrato, serve como 

comparação somente para ilustrar o que significava o valor da multa, pois não foram encontrados 
preços de mercadorias para datas mais próximas. Para outras informações deste jornal citado ver: 
APEB. Seção de Microfilmagem. Jornais Diversos. O Mercantil. Microfilme: 2. Flash: 13. Documento 
datado de 26/05/1848. 
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ocorrer. O contrato estabelecia também que a companhia 

pagaria uma multa de 10$000 réis por cada soldado não 

transportado e, somente ficaria isenta da multa, se o soldado 

tivesse chegado após o horário previsto para o embarque. No 

momento do embarque, enquanto tivessem soldados para 

serem admitidos a bordo, os outros passageiros não poderiam 

entrar no navio. Os objetos de guerra não seriam 

transportados gratuitamente e o dinheiro transportado pela 

companhia ficava sob a responsabilidade de agentes do 

governo. 

O governo concedeu, além do privilégio da navegação 

por 35 anos, marinhas para a construção de cais de 

embarque e desembarque, estaleiros, docas, armazéns de 

depósitos, oficinas e fábricas de fundição. Por outro lado, a 

questão da subvenção à Companhia Bahiana não foi 

tratada. Cumpre atentar para o fato de que a presidência da 

Província da Bahia não foi tão rigorosa na questão relativa à 

meta de cinco vapores após dois anos de vigência do 

contrato. Em 20 de março de 1844, a Assembléia Provincial 

decidiu prorrogar o prazo em mais 18 meses para que a 

Companhia Bahiana atingisse a meta, conforme trecho do 

documento abaixo: 

 
Em apoio de sua pretensão os Supp.es allegão os 

notorios gravames, e contrariedades, com q. ainda a 

Companhia lucta, não só pela serie de demandas 

suscitadas pela ineptidão e prevaricação de alguns 

seus directores primitivos, como também pela 

manhosa detenção com que seus ex-Agentes 

deteêm em si avultados fundos, o q. tudo, tendo sido 

presente a esta Assembléa em o anno próximo 

passado deo lugar a que em sua sabedoria 

houvesse p.r bem prorrogar por  mais 18 mezes, que 
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hão de findar-se em 19 de Julho do anno corrente, o 

prazo dentro do q.l devia apresentar 5 barcas. 7   

 

A ausência do subsídio, de certa forma, era 

compensada com a leniência do governo provincial com o 

cumprimento das metas acordadas com a direção da 

companhia. Talvez, em reconhecimento de que os caminhos 

seriam mais tortuosos para empresas deste segmento que não 

recebessem auxílio financeiro governamental, a presidência 

da Província da Bahia buscava mitigar, na medida do 

possível, as demais exigências, revelando uma tolerância 

maior com o descumprimento dos acordos. Se, por um lado, a 

ausência de subvenção prejudicava o bom funcionamento 

da Companhia Bahiana, certamente não pode ser apontada 

como a única explicação para o seu insucesso. Questões 

internas relacionadas à má gestão e denúncias de desvio de 

recursos da empresa, como pode se inferir a partir da citação 

acima, também motivaram a ampliação do quadro de 

problemas enfrentados pela companhia. 

 

3. A MÁ ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BAHIANA 

 

Quando a empresa iniciou suas atividades em 1839, 

conforme se viu, contava com quatro vapores. A direção da 

companhia ficava a cargo da agência de um cidadão inglês 

chamado Armand Hadfield Wood. Os novos agentes que 

assumiram no lugar dele estavam acusando-o de inepto e de 

ter administrado mal a Companhia Bahiana. O único 

documento encontrado que permite dar continuidade a essa 

história, trata-se de uma correspondência enviada ao 

                                                 
7
 APEB. Seção Colonial e Provincial. Série: Viação Transportes Fluviais e Marítimos, Maço 5023. 

Companhia Bahiana de Navegação a Vapor. Documento datado de 20/03/1844. 
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presidente da Província pelo novo agente da empresa, 

Guilherme Augusto Bieber. 

Neste documento, ele apresenta a relação dos vapores 

e das respectivas viagens realizadas desde o início das 

operações da Companhia Bahiana. Esclarece, outrossim, qual 

período pertencia à antiga gestão e qual o período sob 

responsabilidade da sua agência, conforme transcrição 

abaixo: 

 
[...] os abaixo assignados Agentes da Companhia 

Bahiana de navegação por vapores tem a honra de 

junto com esta, apresentar a V. Ex.a a relação 

individuada das viagens dadas pelos Vapores da 

Companhia, des do principio da sua instituição em 

1839 ate fins de Setembro do anno corrente, 

relevando notar que o periodo de Janeiro de 1839 

ate 18 de Abril de 1842 pertence à Agencia de 

Armando y C.a e d‘então p.a cá aos abaixo 

assignados. Deos Guarde a V. Ex.a . Bahia Escriptorio 

da Comp.a 24 de Outbr.o 1845. Guilherme Augusto 

Bieber e C.a 8   

 

Uma tabela foi organizada a partir das informações 

prestadas pelo agente da companhia Guilherme Augusto 

Bieber. As viagens foram praticamente limitadas às três 

localidades do Recôncavo determinadas em contrato, que 

eram: Cachoeira, Santo Amaro e Nazaré. Esporadicamente, 

foram realizadas viagens para lugares não contemplados 

inicialmente no contrato, como Maceió e o Rio de Janeiro. 

Não foram encontradas explicações que justificassem a 

realização dessas viagens específicas. Na tabela abaixo, 

portanto, constam os vapores da Companhia Bahiana e a 

quantidade de viagens dadas anualmente. 

 

                                                 
8
 Idem. Documento datado de 24/10/1845. 
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Tabela 1. Relação dos vapores da Companhia Bahiana e a 

quantidade de viagens realizadas entre 1839 e 1845. 

 

Vapores 

Viagens 

1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 

Bahia 120 95 74 42 104 118 59 

Catharina 

Paraguassú 

122 63 63 69 32 21 50 

Todos os 

Santos 

10 0 1 - - - - 

São Salvador 8 0 0 - - - - 

Caramuru - - - 0 1 65 14 

Total 260 158 138 111 137 204 123 
Nota: Os quadrados que aparecem com um traço indicam os anos em 

que o respectivo vapor não aparece na relação da Companhia Bahiana. 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor a partir do documento: APEB. Seção 

Colonial e Provincial. Série: Viação Transportes Fluviais e Marítimos, Maço 

5023. Companhia Bahiana de Navegação a Vapor. Documento datado 

de 24/10/1845. 

  

A partir das informações apresentadas na tabela acima, 

observa-se que o período referente à administração da 

agência de Armand Hadfield Wood teve um desempenho 

decrescente na quantidade de viagens anuais. Iniciou o 

serviço, de fato, com quatro embarcações, mas, em três anos, 

duas delas sequer realizaram 20 viagens ao todo. O vapor São 

Salvador, após ter realizado oito viagens no seu primeiro ano, 

não realizou mais nenhuma, conforme expressa o documento. 

Tudo indica que ele ainda pertencia à empresa, mas que, por 

alguma razão, não estava navegando, o que faz supor que se 

encontrava em reparo. 

O vapor Todos os Santos apresentou desempenho 

semelhante. Realizou 10 viagens em 1839, permaneceu um 

ano sem navegar e, por fim, deu mais uma única viagem no 

ano de 1841, desaparecendo em seguida da relação de 

embarcações da empresa. Nesse caso, existe uma pista que 

permite uma ilação. A última viagem dessa embarcação teria 

sido dada para o Rio de Janeiro, pois consta na relação uma 
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viagem para a capital do país, embora sem informar o vapor 

que a realizou. Desse modo, partindo da premissa de que as 

acusações feitas pelos novos agentes da companhia eram 

verdadeiras, ou seja, quanto à má administração, inépcia e 

também, conforme citado anteriormente: ―(...) manhosa 

detenção com que seus ex-Agentes deteêm em si avultados 

fundos (...)‖, é possível pensar que esse vapor tenha sido 

vendido no Rio de Janeiro e, o montante arrecadado tenha 

sido apropriado, indevidamente, pelos ex-agentes da firma de 

Armand Hadfield Wood. Como as referências feitas ao assunto 

no documento são genéricas, não há como comprovar as 

suspeitas levantadas. 

É bom lembrar, todavia, que os administradores da 

companhia teriam mais possibilidades de encontrar 

interessados em adquirir a embarcação no Rio de Janeiro, por 

ser a capital do império e o centro financeiro do Brasil, do que 

em Salvador. O vapor São Salvador, por sua vez, possui uma 

explicação mais simples, pois, conforme já dito, ele 

possivelmente estava sendo consertado. Quando a 

administração da companhia passou para a agência de 

Guilherme Bieber, provavelmente foram concluídos os reparos 

na embarcação. Ao longo da história da empresa verificou-se 

que era comum um barco ser rebatizado, após passar um 

tempo prolongado em manutenção. É plausível, portanto, 

inferir que o vapor São Salvador foi renomeado após a 

restauração, passando a se chamar Caramuru, explicando, 

assim, o surgimento de um e o desaparecimento do outro. 

Ainda observando a tabela 1, chega-se a conclusão de 

que em nenhum ano, a meta de viagens estipuladas no 

contrato foi cumprida, pois, recordando o que este 
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estabelecia, para a localidade de Cachoeira foram 

estipuladas três viagens semanais, para Santo Amaro, duas e, 

para Nazaré, uma viagem por semana. Para os portos da 

chamada linha externa, após dois anos de vigência do 

contrato, deveria ocorrer uma viagem por mês. Considerando 

que um ano tem 52 semanas, se o vapor fizesse as três viagens 

semanais para Cachoeira, ao final de um ano deveria cumprir 

156 viagens. Para Santo Amaro, o total anual somaria 104 

viagens, e para Nazaré 52. A totalidade das três localidades 

contabilizaria 312 viagens ao ano, sem incorrer no risco de 

estar contando a mesma viagem duas vezes, afinal, tratava-se 

de vapores e trajetos distintos. 

Os anos referentes à administração da firma de Armand 

Hadfield Wood apresentaram rendimento decrescente na 

quantidade final de viagens realizadas. O pior ano foi o de 

1842, que coincidiu com o período de transição entre as 

agências. Verifica-se, nos dois primeiros anos da nova 

administração, no entanto, um comportamento inverso, isto é, 

o crescimento gradativo no número de viagens realizadas. 

Apenas no último ano, o desempenho apresenta uma queda, 

mesmo levando em consideração que os dados sobre esse 

ano cobrem, somente, até o mês de setembro. Ainda assim, 

pode-se perceber que, nos três meses restantes, a companhia 

não conseguiria suplantar os resultados do ano anterior. 

Levando em conta os problemas gerados durante a 

gestão da firma de Armand Hadfield Wood e, por sua vez, 

considerando o esforço que os novos administradores 

estavam demonstrando em recuperar a credibilidade da 

Companhia Bahiana, abalada pelo não cumprimento do 

contrato tanto em relação ao número de vapores, quanto à 
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quantidade de viagens estipuladas, a Assembléia Provincial 

aquiesceu no abrandamento da sua obrigatoriedade de 

possuir cinco vapores. Contribuiu para a decisão o 

reconhecimento dos deputados de que além dos problemas 

internos da companhia, a situação econômica da Província 

da Bahia era desfavorável à realização de novos 

investimentos naquele momento9. 

 

4. CONTEXTO ECONÔMICO DA PROVÍNCIA DA BAHIA COMO 

OBSTÁCULO ao progresso da Companhia 

 

A situação econômica da Província da Bahia, na 

maioria das vezes desfavorável ao longo do século XIX, foi um 

entrave ao desenvolvimento das atividades da Companhia 

Bahiana. Direcionada principalmente para o mercado 

externo, possuía pauta de exportações pouco diversificada e 

ainda sofria com o declínio de seu principal produto, o 

açúcar. O governo provincial, com recursos exíguos, 

contribuía para agravar o cenário, pois cobrava, dentre outros 

impostos, direitos de exportação que variavam de 1% sobre os 

diamantes, 3% sobre o açúcar, até 6% sobre a aguardente, 

café, cacau, fumo e algodão (FERREIRA, 1875, p. 122), o que 

inibia a atividade mercantil. Por outro lado, os hábitos 

suntuosos da elite baiana comprometiam grande parte das 

importações. Produtos como porcelanas, tecidos, objetos de 

ouro e prata, chapéus, instrumentos musicais, chegaram a 

corresponder a quase 82% do total importado pela Província 

(MATTOSO, 1992, p. 488). Essa situação gerava desequilíbrios 

                                                 
9
 APEB. Seção Colonial e Provincial. Série: Viação Transportes Fluviais e Marítimos, Maço 5023. 

Companhia Bahiana de Navegação a Vapor. Documento datado de 20/03/1844. 
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na balança comercial, que constantemente apresentava 

déficits. 

A economia baseada no trabalho escravo e uma 

população majoritariamente pobre restringiam o mercado 

interno, agravando a situação, que se refletia na baixa 

monetização da economia baiana. A precariedade das vias 

de comunicação terrestres, também se constituía num entrave 

à melhoria do quadro econômico provincial. A maior parte 

das mercadorias circulava por caminhos em péssimo estado 

de conservação, sendo carregadas em lombos de burros ou 

em carros de bois. Isso dificultava o comércio entre as diversas 

vilas do interior baiano e o escoamento de sua produção, 

atrasando o próprio desenvolvimento econômico da 

Província, situação que a navegação a vapor amenizava, 

mas que transcendia à sua alçada reverter esse quadro. 

Kátia Mattoso (1992) dividiu a economia baiana do 

século XIX em fases, segundo o critério de Kondratieff10. O 

período que vai do surgimento da primeira Companhia 

Bahiana até a sua falência está inserido num momento de 

fase B para a economia da Província da Bahia. Segundo a 

historiadora, esse ciclo durou de 1821 até 1842/45. Nele se 

inserem as revoltas da década de 1830, que contribuíram 

para desorganizar a produção, o crédito escasso e a 

quantidade de moeda de cobre falsa em circulação na 

Província. No cenário internacional, a Inglaterra pressionava 

pelo fim do tráfico de escravos. Por fim, o açúcar baiano 

passou a ser substituído nos mercados europeus pelo açúcar 

produzido em outras colônias, como o das Antilhas Holandesas 

                                                 
10

 Kondratieff – economista e estatístico russo (1892-1930) estudou os ciclos econômicos de longa 
duração, onde, segundo ele, haveria períodos de ascensão e outros de declínio na economia. 
Chamava de Fase A os períodos de ascensão, crescimento ou recuperação de uma economia, e Fase 
B, os períodos de recessão, crise ou declínio. 
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e pelo açúcar de beterraba. Era compreensível, portanto, que 

diante dessa conjuntura, a companhia temesse realizar novos 

investimentos. 

A questão é que, ao longo de todo o período 

oitocentista, a economia baiana não viveu momentos de 

prosperidade. Tinha fases de recuperação e de certo alívio no 

comércio, mas não passavam de oscilações positivas dentro 

de um contexto maior de dificuldades econômicas, como 

coloca Mattoso (1992, p. 573): 

 
Em suma, Salvador – e com ela toda a Província – só 

conheceu, em todo o século XIX, um momento de 

verdadeira prosperidade: os anos de 1800 a 1821 (...) 

A longo prazo, a antiga e sempre estreita 

dependência da Bahia em relação aos mercados 

externos mostrou-se extremamente desfavorável 

para a economia da região, cada vez mais restrita 

ao papel de importadora de produtos alimentares e 

industriais e exportadora de produtos primários. 

 

Acontece que a prorrogação do prazo para a 

realização dos investimentos na aquisição de novas 

embarcações e, portanto, na ampliação do sistema, 

retardavam as perspectivas de melhorias na prestação do 

serviço. Embora a situação econômica da Bahia não estivesse 

em um período favorável, a sociedade baiana já estava se 

acostumando com as vantagens da navegação a vapor; as 

localidades que já desfrutavam dos serviços prestados pela 

Companhia Bahiana não aceitavam mais ficar sem ele. Os 

comerciantes de diversos pontos da Província começaram a 

utilizar os vapores para realizar negócios em Salvador, escoar 

mercadorias, além de estarem se habituando a viajar em 

horários precisos. Igualmente, os benefícios advindos da 

navegação a vapor começavam a gerar um aumento da 
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demanda, também, em outras localidades que não eram 

contempladas pelos vapores. 

A sociedade, cada vez mais, demandava o serviço de 

navegação a vapor, dada sua regularidade, agilidade, 

pontualidade e segurança, que superava o transporte à vela, 

até então largamente utilizado. O governo provincial entendia 

que a Companhia Bahiana não poderia se escusar de ampliar 

seus serviços em razão de crises econômicas, que sempre 

poderiam acontecer. Desse modo, o novo presidente da 

Província Francisco José de Sousa Soares d‘Andrea, começou 

a se queixar da companhia11. Lembrou que a navegação 

externa já deveria ter iniciado as suas atividades e que a 

concessão do privilégio da navegação nas águas da 

Província da Bahia por 30 anos objetivava permitir que a 

companhia se recuperasse dos gastos maiores despendidos 

nos primeiros anos de atividade. Completou seu discurso 

deixando bem clara a sua insatisfação com o serviço 

prestado pela Companhia Bahiana, mencionando, inclusive, a 

possível rescisão contratual e acrescentando seu desejo de 

que a empresa que assumisse a navegação a vapor tivesse 

uma administração brasileira: 

A navegação interna, não a julgo neste caso, e de 

qualquer modo que se entenda, o certo he, que a 

Companhia deve ser obrigada, ou a rescindir o 

contracto, consentindo-se-lhe a navegação interior, 

si a quizer, limitado o tempo, até que alguma outra 

Companhia, Brasileira na administração, se 

apresente para tomar para si a navegação interna e 

externa.  

 

A agência de Guilherme Augusto Bieber, que 

gerenciava os negócios da Companhia Bahiana, enviou um 

pedido à presidência da Província solicitando que o contrato 

                                                 
11

 FALLA que recitou o Pres. da Província da Bahia Francisco José de Sousa Soares d’Andrea 
n’ Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província no ano de 1846. p. 50/51. 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

 

210 

não fosse rescindido12. Utilizou os mesmos argumentos já 

analisados anteriormente, ou seja, que a situação da empresa 

não era reflexo nem da atual administração, nem da direção 

em Londres e, sim, devia-se aos agentes e diretores que os 

precederam na gestão da companhia. Nesse documento 

acrescentou que a agência de Armand Hadfield & Cia tinha 

sido ―pouco atenciosa‖ com a empresa, agravando a 

situação por contar com diretores incompetentes em Londres. 

O recém-empossado presidente da Província, Antonio 

Ignacio d‘Azevedo, diferentemente do seu antecessor, não foi 

sensível ao pedido dos agentes da Companhia Bahiana. Em 

sua fala proferida no dia 2 de fevereiro de 1847, criticou os 

serviços prestados pela empresa, informando que o comércio 

entre Salvador, Cachoeira e Santo Amaro foi prejudicado por 

terem sido cessadas as viagens semanais que eram feitas para 

as duas cidades. Em seu discurso, ele fez um breve relato dos 

problemas relacionados ao transporte a vapor realizado pela 

Companhia Bahiana e informou da decisão de rescindir o 

contrato, mencionando uma nova empresa que assumiria o 

setor: 

Esta companhia faltou desde seo começo à muitas 

das condições com que se lhe deo o exclusivo. 

Nunca deo tres viagens por semana a Caxoeira, 

jamais fez duas viagens semanarias a Santo Amaro, 

foi apenas 3 ou 4 vezes no anno ao Sul da Província 

devendo ir todos os meses. Depois de successivas e 

reiteradas infrações do contrato mandou a lei 

numero 248 que pelos meios legaes se tractasse da 

rescisão delle para poder se contractar com outra 

companhia que está prompta a tomar a empresa 

de navegação a vapor nas aguas da Província. 

Informa o Procurador fiscal que a causa está 

proxima a ser julgada. Logo que esteja por sentença 

irrevogavel extincto o previlegio dado à Companhia 

Bahiana pretendo contratar esta navegação, cujas 

condições principaes hão-de-ser – Quanto à parte 

                                                 
12

 APEB. Seção Colonial e Provincial. Série: Viação Transportes Fluviais e Marítimos, Maço 5023. 
Companhia Bahiana de Navegação a Vapor. Documento datado de 15/06/1846. 
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interna: Darem duas viagens por semana à 

Caxoeira, huma à Santo Amaro, e huma à Itaparica, 

Jaguaripe e Nazareth – Ao sul da barra: huma ou 

duas viagens por mez a Valença – Huma viagem por 

mez à Camamú, Rio de Contas, Ilheos, Canavieiras, 

Belmont, Porto Seguro, Caravellas e Porto Alegre. Ao 

norte: huma viagem mensal à Rio Real, Sergipe, 

Cotinguiba, e Rio de S. Francisco.13 

 

A Companhia Bahiana de Navegação a Vapor, em sua 

primeira tentativa de fornecer um serviço regular de transporte 

fluvial e marítimo, não resistiu, inicialmente, à má 

administração realizada por parte da primeira agência que a 

geriu, a qual acabou por reduzir o seu patrimônio e piorar a 

prestação do serviço durante sua gestão. Situação que foi 

agravada pelo fato da sua sucessora não ter conseguido 

recuperar o patrimônio da companhia e estabelecer 

qualidade ao serviço prestado. A falta de um subsídio por 

parte do governo provincial, igualmente, contribuiu para 

agravar o quadro que resultou na falência da companhia. É 

importante recordar, também, o contexto desfavorável da 

economia baiana, com seu principal produto de exportação – 

o açúcar – em decadência, sua pauta de exportações pouco 

diversificada, suas vias terrestres em estado precário e seu 

fraco mercado interno, em razão da baixa capacidade de 

consumo de sua população. Em suma, um conjunto de 

fatores, que exclui explicações monolíticas, provocou a 

falência da primeira companhia de navegação a vapor que 

atuou nas águas da Província da Bahia. 

  

                                                 
13

 FALLA que recitou o Pres. da Província da Bahia Antonio Ignacio d’Azevedo n’ Abertura da 
Assembléa Legislativa da mesma província em 02/02/1847. p. 18/19. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A precariedade das vias terrestres se constituía num 

obstáculo ao desenvolvimento econômico e comercial da 

Província da Bahia. Integrar o território provincial por meio de 

um transporte mais eficiente era um dos objetivos 

fundamentais para o progresso regional. O período regencial, 

que se caracterizou por forte instabilidade política, contribuiu 

para acelerar o processo de implantação do serviço de 

navegação a vapor, sistema de transporte que representava 

a vanguarda da época, em virtude da necessidade de 

fortalecer a centralidade do poder monárquico e tornar mais 

célere o envio de tropas para conter insurreições que se 

espalhavam pelo território brasileiro. O surgimento da 

Companhia Bahiana neste cenário resultou, portanto, da 

convergência entre motivações econômicas e mercantis, 

com questões de segurança fruto da fragilidade política do 

período. 

Apesar da importância do serviço da navegação a 

vapor para o desenvolvimento da Província da Bahia, a sua 

presidência negou o auxílio financeiro a Companhia Bahiana 

por meio de subsídio. A experiência de outras companhias de 

navegação a vapor que operavam em regiões mais 

desenvolvidas revelava que o auxílio financeiro era 

fundamental para a sobrevivência das empresas que 

atuavam no setor, por que os investimentos iniciais eram 

elevados e o retorno ocorria de maneira lenta. A subvenção 

do tesouro era essencial, principalmente em uma região em 

que a economia não atravessava um período de 

prosperidade. 
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A própria situação econômica da província agravava o 

quadro em virtude das imensas dificuldades que atravessava, 

o que se refletia na diminuição do volume de transações e de 

transporte de passageiros. O açúcar, seu principal produto de 

exportação, experimentava um momento de declínio fruto da 

concorrência do açúcar antilhano e de beterraba nos 

mercados europeus. O cenário de instabilidade política 

contribuiu para desorganizar a produção e o crédito escasso 

restringia o aporte de recursos à economia provincial. O 

péssimo estado das vias de comunicação terrestres se traduzia 

num obstáculo a mais ao desenvolvimento da Província da 

Bahia. Por outro lado, a má administração da empresa por 

parte dos primeiros gestores ingleses, inclusive com acusações 

de desvio de recursos e a incapacidade em cumprir com a 

quantidade de viagens acordada com a presidência da 

província agravaram o quadro que resultou na falência da 

primeira Companhia Bahiana. 

Má administração, contexto econômico desfavorável e 

ausência de subvenção se refletiram no péssimo serviço 

prestado pela primeira Companhia Bahiana. A insatisfação do 

governo provincial com a qualidade do serviço levou à 

decisão de rescindir o contrato com a Companhia Bahiana. 

Isto provocou a falência da companhia, encerrando sua 

breve história. A despeito do fracasso da primeira companhia 

de navegação a vapor a singrar as águas da Bahia, sua 

experiência contribui na construção da história dos transportes 

no Brasil. 
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Será que “melhores para trabalhar” são 

também as melhores empresas para os 

acionistas?1 
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RESUMO 

Este estudo investiga se as ―Melhores Empresas para se Trabalhar‖ (MEPT) 

são, também, as melhores para os acionistas, ou seja, têm melhor 

desempenho econômico-financeiro. O estudo replica pesquisa realizada 

por Ingrid Smithey Fulmer, Barry Gerhart e Kimberly Scott, em 2003, que 

avaliou o desempenho das 100 melhores empresas para se trabalhar nos 

EUA, sugerindo que essas empresas desfrutam de atitudes de força de 

trabalho estáveis e altamente qualificadas, que podem se traduzir em 

melhor desempenho econômico-financeiro. Nesta pesquisa, como MEPT 

foram selecionadas as empresas da pesquisa conduzida pelas revistas 

―Exame‖ e ―Você S/A. Utilizando, como universo, o conjunto das ―melhores 

e maiores empresas do Brasil‖, selecionadas pela Revista Exame, entre 2004 

e 2008, obteve-se duas amostras: empresas listadas com sendo as melhores 

para trabalhar; e empresas que não constavam dessa lista. Como ―proxy‖ 

do desempenho econômico-financeiro utilizou-se o retorno sobre o 

investimento dos acionistas, medido pela divisão do  EVA® pelo patrimônio 

líquido contábil. O estudo não identificou diferença estatisticamente 

significativa no desempenho econômico-financeiro dos dois grupos de 

empresas. 

  
Palavras-chaves: Melhores Empresas Para se Trabalhar, desempenho econômico-

financeiro Melhores e Maiores, EVA® Retorno para o proprietário do capital.  

 

ABSTRACT 

This study investigates if ―The Best Companies to Work‖ are also the best 

companies to their shareholders, in terms of financial performance. The 

study replicates the work of Ingrid Smithey Fulmer, Barry Gerhart e Kimberly 

Scott, published in the 2003 article Are the 100 Best Better? An Empirical 

Investigation of the Relationship Between Being a ‗Great place to work‘ 

and Firm Performance, which analyzed the performance of the 100 best 

companies to work in America, comparing it with a sample of similar 

companies. As a "proxy" of performance, this study uses the return on 

equity, measured by EVA® divided by equity. Contrary to the findings of 

Fulmer, Gerhart and Scott, the analysis find no evidence of a positive and 

statistically significant relationship between being a best company to work 

and superior return to shareholders.  

 
Keywords: Best Companies to Work For , financial performance Best and Greatest, 

EVA®, Return to the owner's capital.  
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1. INTRODUÇÃO 

Será que as empresas que melhor tratam seus 

empregados são, também, as que apresentam melhor retorno 

para seus proprietários? Esta é a questão que se pretende 

responder com este estudo, que replica pesquisa conduzida 

por Fulmer, Gerhart e Scott (2003), segundo os quais um 

relacionamento superior com os empregados pode constituir-

se num recurso (ativo intangível) que pode afetar 

positivamente o desempenho econômico-financeiro das 

mesmas. O estudo conduzido por Fulmer, Gerhart e Scott 

(2003) conclui que as empresas da lista ―Melhores para 

Trabalhar‖ tinham desempenho superior ao das demais. 

O artigo justifica-se pela possibilidade de se poder 

ampliar a utilidade da informação contábil, que neste caso 

estará sendo utilizada para testar a relação entre tratar bem 

os funcionários com o retorno sobre o capital aplicado pelos 

investidores. A carência de estudos similares, no Brasil, é outra 

justificativa para este trabalho. Pesquisa bibliográfica realizada 

identificou apenas dois estudos similares (Junqueira, Bispo e 

Calijuri, 2007 e Lima e Corrar, 2006). Estes autores, no entanto, 

utilizaram informação de apenas um ano ou se serviram de 

apenas um indicador para a análise. O presente estudo 

considera informação de cinco anos.  

Nesta pesquisa, como MEPT foram selecionadas as 

empresas assim classificadas pela pesquisa conduzida pelas 

revistas ―Exame‖ e ―Você S/A. As informações, sobre o 

desempenho econômico das empresas, foram obtidas da 

pesquisa conduzida pela Revista Exame, que anualmente faz 

uma lista das ―Melhores e Maiores Empresas do Brasil‖ (MM). 
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Utilizou-se dados do período 2004 a 2008. Como ―proxy‖ do 

desempenho econômico-financeiro, testou-se o indicador 

EVA® e complementarmente os indicadores: ROE (Return on 

equity), ROA (Return on Asset), (Economic value added), 

EBITDA e Riqueza Criada.  

Este trabalho está dividido em cinco seções, incluindo-se 

esta introdução. A seção 2 apresenta a revisão da literatura 

relacionada com o assunto, incluindo-se estudo similar 

desenvolvido anteriormente e uma explicação de como a 

Revista Exame seleciona as empresas que compõem a 

relação da MEPT e MM, além da descrição dos indicadores 

que serão utilizados para medir a rentabilidade nesta 

pesquisa. A seção 3 descreve a metodologia utilizada no 

estudo. A seção 4 apresenta os resultados da pesquisa. 

Finalmente, as conclusões são apresentadas na seção 5.  

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Fulmer, Gerhart e Scott (2003) utilizaram, como amostra, 

as empresas listadas, na publicação ―As 100 melhores 

empresas para se trabalhar nos EUA‖, publicada pela Revista 

Fortune, que patrocina a pesquisa que resulta na seleção das 

empresas listadas. O desempenho dessas empresas ‖melhores 

empresas‖ foi comparado com o de outras empresas, que 

apresentavam características similares à das 100 melhores. Os 

pesquisadores tiveram o cuidado de selecionar para a 

comparação, empresas com características o mais 

semelhante possível ao das 100 melhores empresas, a fim de 

eliminar outros fatores que pudessem afetar a análise. Dentre 

esses fatores, os principais foram: ramo de atividade; tamanho 

da empresa; e período em que o desempenho estava sendo 

comparado. Uma vez eliminados os efeitos desses fatores, eles 
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puderam isolar o efeito de estar ou não na lista das 100 

melhores para trabalhar. Os dois conjuntos de empresas eram 

amostras de empresas de capital aberto, listadas na bolsa de 

valores (NYSE, AMEX, ou NASDAQ).  

Para medir o desempenho econômico-financeiro, Fulmer, 

Gerhart e Scott (2003) utilizaram dois indicadores: (a) Retorno 

dos ativos (ROA), que é calculado como o lucro líquido 

dividido pela média do total dos ativos no final do ano anterior 

e no final do ano em curso; e (b) Market-to-Book Equity 

(ME/BE), que é a razão entre o valor de mercado da empresa 

(número de ações negociadas vezes o total de ações 

existentes no mercado) e seu valor patrimonial (valor contábil). 

O ME/BE expressa a valorização da empresa em relação ao 

que a contabilidade registra. Quando esta relação é maior do 

que um, significa que o mercado reconhece que a empresa 

vale mais do que o seu valor calculado pela contabilidade, 

que é o valor de aquisição dos ativos. Nesse caso, o mercado 

está valorizando algo que não está sendo captado pela 

contabilidade. Quando esta razão é menor do que um, 

significa que a empresa perdeu valor, em relação ao 

investimento feito para adquirir os ativos que a constituem. 

Este indicador mede a percepção dos investidores em 

relação à criação de valor pelos gestores da empresa, 

constituindo-se, portanto, num indicador de rentabilidade 

futura antecipada. 

Para Monobe (1986) se for considerada a origem 

semântica da expressão latina ―tango‖ (tocar), seria um ativo 

intangível: ―aquele que possui valor econômico, mas carece 

de substância física, i.é constitui-se de ativo sem existência 

corpórea.‖. No entanto, encontrar uma definição que atenda 
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na sua plenitude a complexidade dos ativos intangíveis não 

parece ser tarefa das mais fáceis. ―Prova disso é que Martins 

(1972) na sua ―Contribuição à Avaliação do Ativo Intangível‖, 

ao tratar daqueles ativos, trás um subitem denominado de 

definição (ou falta de), lembrando que:‖ Tradicional é a 

divisão feita entre Ativos Tangíveis e Intangíveis, e tradicional 

tem sido a dificuldade em defini-los, reconhecê-los e mensura-

los.‖. Finalmente o ilustre autor conclui: ―Como tal 

classificação dos Ativos não nos parece útil, tanto para a 

Teoria Contábil, como para o presente trabalho, preferimos 

não tentar qualquer definição nesse campo.  

Para Perez e Famá (2006) os ativos intangíveis poderiam 

estar ligados ao desempenho superior de algumas entidades 

e explicar a diferença não enxergada pela contabilidade e o 

mercado quando da precificação de empresas. Tais ativos 

seriam, por exemplo, marcas, patentes, concessões públicas, 

capital intelectual etc. São ativos que possuem características 

singulares e justamente por essa singularidade podem ser os 

diferenciais competitivos que permitiriam a diferenciação 

entre as empresas. Segundo aqueles autores, a literatura já 

admite relação entre os ativos intangíveis e o desempenho 

das organizações. 

Pode-se encontrar em Eustace (2000), Kaplan e Norton 

(1996) entre tantos outros autores, sugestões taxonômicas para 

os ativos intangíveis. Importante ressaltar que na maioria delas 

sempre será destacada a relevância do fator humano ou a 

ação do homem, ou como Almeida (2003) mencionou ―do 

uso da inteligência‖ que é capaz de valorar as informações 

disponíveis conferindo-lhes utilidade transformando-as em 

conhecimento.  
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Segundo Carvalho, Lemes e Costa (2009, p.266) O IASB 

através da Internacional Accounting Standard (IAS) n. 38, 

define os ativos intangíveis como: ―um recurso controlado pela 

empresa como resultado de eventos passados e do qual se 

espera que benefícios econômicos futuros fluam para aquela 

empresa. Um ativo intangível é um ativo não monetário 

identificável sem substância física.‖. Padoveze (2009, p.286) 

ressalta que a MP nº449/08 que complementou a Lei 11.638/07 

―foi responsável por: uma das alterações mais significativas 

nas adaptações das práticas contábeis brasileiras 

internacionais de contabilidade‖, pois segundo o mesmo, 

entre outras coisas, introduziu o grupo Ativo Intangível no Ativo 

Não Circulante. Acrescenta ainda que dada a complexidade 

que envolve a identificação, reconhecimento e mensuração 

deste grupo de ativos existe um pronunciamento técnico 

específico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC-

04-Ativo Intangível). 

A importância do capital humano para o sucesso das 

empresas não é novidade. Ela é ressaltada em muitos estudos, 

dos quais pode-se destacar os conduzidos por Maslow (1954); 

Vroom (1964); Trevizan et all (1998); Joia (2001); Antunes et. al 

(2009); Taylor (2004); Terra (2005); Garrison, Noreen e Brewer 

(2007); e Dias Filho (2009, p. 323). Desses estudos, infere-se, que 

os empregadores deveriam ter especial atenção para com 

esse ativo, criando intencionalmente um clima organizacional 

que favorecesse a criatividade e potencializasse as 

competências de cada empregado, objetivando o 

crescimento sinergético da empresa. 

A relação ―As melhores empresas para você trabalhar‖ 

(MEPT), é uma pesquisa conduzida pela Revista Exame, de 
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clima organizacional de âmbito nacional, realizada há doze 

anos, que também vêm se propondo a ser referência na 

avaliação das melhores práticas em gestão de pessoas. São 

analisadas empresas de vinte e dois setores da economia, 

sendo que apenas os setores que conseguem eleger pelo 

menos cinco concorrentes para a fase final, aparecem no 

ranking das melhores. Na edição de 2008, foram pesquisadas 

550 empresas com um total de 143.227 empregados 

respondentes.  

A pesquisa replica estudos já realizados em outros países 

desenvolvidos. No Brasil, a metodologia do referido guia foi 

adaptada pelos professores Joel Dutra e André Fischer, ambos 

da FEA/USP. A nota final de cada empresa, também 

chamada de ―índice de felicidade no trabalho‖, é obtida a 

partir da ponderação dos seguintes índices: índice de 

qualidade do ambiente de trabalho (percepção dos 

empregados, obtida através de um questionário, com peso 

de 70%); índice de qualidade na gestão de pessoas (avalia as 

práticas da empresa, através de um questionário respondido 

pelos representantes da entidade, com peso 15%, 

complementado por uma com a avaliação das evidências 

enviadas pelas organizações, com peso 10%; totalizando 25% 

como o peso desse item); e uma nota que é atribuída pelo 

jornalista após a visita ―in loco‖ (com peso 5%). O questionário 

que é respondido pela empresa, inclui questões sobre: 

Estratégia e Gestão; Liderança; Cidadania Empresarial; e 

Políticas e Práticas. Este último, por sua vez se divide em quatro 

subcategorias: Carreira; Desenvolvimento; Remuneração; e 

Benefícios e Saúde. 
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Já a relação ―Melhores e Maiores‖ (MM), também 

produzida pela Revista Exame, lista as melhores empresas 

brasileiras, por setor. A pesquisa estratifica as empresas em 20 

setores. São selecionadas as empresas que obtiveram sucesso 

na condução de seus negócios e na disputa de mercado 

com as concorrentes no exercício anterior. O critério para 

avaliar o sucesso é basicamente uma comparação dos 

resultados obtidos em termos de crescimento, rentabilidade, 

saúde financeira, investimentos, participação de mercado e 

produtividade por empregado. 

A metodologia de cálculo para eleger as MM, de cada 

um dos 20 setores, consiste em atribuir pontos pelo 

desempenho relativo em cada indicador, numa escala de 1 a 

10, onde a empresa de melhor desempenho (primeiro lugar) 

recebe a pontuação máxima (10) e as nove seguintes 

recebem pontuação decrescente, com aquela que está 

classificada em décimo recebendo 1 ponto. Os pontos, por 

sua vez, são multiplicados por um peso atribuído a cada 

indicador. Adicionalmente, a empresa pode receber um 

bônus de pontos por ter figurado em outros guias publicados 

por EXAME. Os indicadores de desempenho e seus respectivos 

pesos são os seguintes: crescimento das vendas, com peso 10; 

investimento no negócio, medido pelo investimento no 

imobilizado, com peso 15; liderança de mercado, com peso 

15; liquidez corrente, com peso 20; rentabilidade do 

patrimônio, com peso 25; e riqueza criada por empregado 

(valor adicionado por empregado), com peso 15. Além da 

pontuação obtida nos indicadores de desempenho, recebem 

50 pontos cada uma das dez empresas-modelo e os três 

destaques regionais da última edição do Guia EXAME de Boa 

Cidadania Corporativa; outros 50 pontos são atribuídos a 
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cada uma das dez primeiras listadas no último ―Guia EXAME - 

As 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar‖; e 25 pontos 

são somados a cada uma das demais destacadas. As 

empresas que não publicam ou não enviam demonstrações 

contábeis não ganham bônus.  

Tendo em vista que o problema desta pesquisa refere-se 

ao retorno gerado para o proprietário do capital, partiu-se do 

lucro para este estudo. O indicador escolhido inicialmente foi 

o EVA ®, que foi complementado, com o ROA (para 

possibilitar a comparação com o trabalho de Fulmer, Gerhart 

e Scott, 2003), ROE, EBITDA e Riqueza Criada. A adoção de 

mais de um indicador justifica-se pela existência de vários 

interessados (stakeholders) na empresa, além dos proprietários 

do capital. Nos parágrafos seguintes, segue-se a descrição 

dos índices utilizados: 

EVA®,indicador derivado do conceito de lucro residual 

tem sua importância mencionada por: Lopo et al (2009), 

Stephen Kanitz (1976), Stewart (1990), além de Simons (1999). 

Para Kassai (2009), O EVA representa o valor agregado e 

resultado de todos os esforços, inclusive a ―felicidade‖ e 

―comprometimento‖ dos funcionários e colaboradores. Pode-

se dizer que o valor presente dos fluxos de caixas futuros 

baseados nos EVAs é igual a uma medida de goodwill - ou 

MVA. Também se pode acrescentar que corresponde ao 

conceito de ―lucro econômico‖, consagrado na literatura 

acadêmica desde pelo menos os anos 1950 

ROA (Retorno sobre o Ativo), do inglês Return of Assets, e 

segundo Fulmer, Gerhart e Scott (2003) e Assaf Neto e Lima 

(2009) - mede a eficiência com que uma empresa utiliza os 

seus ativos correntes. 
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ROE (Retorno sobre o patrimônio liquido), que Segundo 

Assaf Neto e Lima (2009), tem a sigla oriunda do inglês: Return 

on Equity e mensura o retorno dos recursos aplicados na 

empresa por seus proprietários (acionistas), ou quanto os 

proprietários auferem de retorno.    

EBTIDA do inglês: earnings before interest and taxes, 

depreciations/depletion and amortization, que seria o lucro 

antes dos juros, do imposto de renda, das despesas de 

depreciações, exaustões e amortizações. Ao se falar do 

EBITDA, pode-se dizer que essencialmente se está buscando 

uma aproximação do Lucro Operacional, que segundo Kassai 

e Kassai (2000): ―Representa a capacidade original da 

empresa em gerar resultados, independentemente da 

estratégia de financiamento utilizada, sendo o parâmetro 

básico para as análises de financiamento de capitais‖. Ainda 

segundo os Professores, a possibilidade de seu uso como um 

indicador financeiro globalizado seria o seu grande atrativo, 

pois destacam: ―o tratamento aplicado ao imposto de renda 

e ao cálculo das despesas de depreciações, exaustões e 

amortizações pode diferir bastante de um país para outro‖. 

Riqueza Criada, que segundo Belkaoui (1992), mede a 

contribuição da empresa na formação do produto interno 

bruto do país, já deduzida a depreciação. 

3 METODOLOGIA 

O objetivo do trabalho consistiu na tentativa de rejeitar 

a hipótese nula de ausência do efeito. Se a hipótese de 

ausência é rejeitada, a presença é estatisticamente 

confirmada. A hipótese nula testada foi a de que o retorno 

para o proprietário de capital, das melhores empresas para 

trabalhar seria o mesmo que o das demais empresas.  
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A base teórica do estudo é o modelo de Fulmer, Gerhart 

e Scott (2003), que propõem que relações positivas com os 

empregados podem ser consideradas como ativos intangíveis 

e, conseqüentemente, uma fonte de vantagem competitiva 

para a empresa. Para a análise, a pesquisa selecionou as 

MEPT a partir da pesquisa conduzida pelas revistas ―Exame‖ e 

―Você S/A. As informações, sobre o desempenho econômico 

das empresas, foram obtidas da pesquisa conduzida pela 

Revista Exame, que anualmente faz uma lista das ―Melhores e 

Maiores Empresas do Brasil‖ (MM). Utilizou-se dados do período 

2004 a 2008. A partir desses dados, obteve-se duas amostras: 

a) Amostra das MEPT, composta pelas empresas que 

figuraram, pelo menos uma vez, em uma das pesquisas da 

Revista Exame ―Melhores Empresas para Trabalhar‖, de 2004 a 

2008 e ao mesmo tempo também constavam da lista das MM 

durante esse mesmo período; e 

b) Amostra das ―demais empresas‖, composta pelas 

empresas que constavam da lista das MM durante todo o 

período 2004-2008, mas que não foram classificadas como 

MEPT em nenhum desses anos.  

O fato de se trabalhar com as listas produzidas pela 

Revista Exame, justifica-se pela reputação da Revista Exame e 

seriedade com que são conduzidas as pesquisas. O guia 

―Melhores para você trabalhar‖ é capitaneado pelos 

professores Joel Dutra e André Fischer os quais são 

responsáveis pela metodologia e coordenação da pesquisa. 

Ambos são professores da FEA-USP (Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo) e coordenam o 

PROGEP – Programa de Pessoas da FIA – Fundação Instituto de 

Administração. Já o consolidado anuário ―Melhores e 
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Maiores‖, em 2009 publicava sua 36ª edição referente ao ano 

de 2008 após avaliação dos dados de mais de 3.500 

empresas, além dos maiores grupos privados do Brasil. 

Ressalte-se que o referido periódico só trabalhou com aquelas 

entidades que publicaram demonstrações contábeis no Diário 

Oficial dos respectivos estados até o dia 15 de maio de 2009.  

Atestando a seriedade da pesquisa, Marion (2009) afirma que 

desde 1974, a Revista Exame ―tem contribuído sensivelmente 

com indicadores de desempenho das 500 maiores empresas 

do Brasil‖. Trata-se, portanto, de um periódico consagrado, de 

circulação e credibilidade nacional que possui uma base de 

dados apurada através de critérios técnicos e transparentes. 

Importa mencionar que a FIPECAFI, na pessoa do Professor 

Ariovaldo Santos, coordena o tratamento dos dados das 

―Melhores e Maiores‖, dados esses que foram gentilmente 

fornecidos para a condução desta pesquisa. 

Objetivando-se obter amostras com informações das 

empresas listadas no guia ―Melhores e Maiores‖ para todo o 

período 2004-2008, identificou-se, na base de dados da 

FIPECAFI, as empresas que estiveram presentes em todas as 

edições desse período. Foram obtidas 246 empresas, que 

atendiam a essa condição.  

A relação das Melhores Empresas para se Trabalhar no 

Brasil foi obtida diretamente no sítio da revista exame e 

importada inicialmente para a mesma planilha, com vistas aos 

primeiros procedimentos de triagem dos dados. A partir da 

amostra de 246 empresas, selecionou-se as que constavam da 

lista das MEPT, em pelo menos um dos anos,  

Junqueira, Bispo e Calijuri (2007) mencionam, quando 

descrevem os procedimentos metodológicos de sua pesquisa: 
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"[...] empresas que apresentaram retornos significativamente 

diferentes do retorno das demais empresas dos grupos foram 

excluídas da análise.‖. De forma similar, objetivando diminuir 

ao máximo possível as distorções dos resultados dos testes 

aplicados, neste estudo, foram excluídas da análise as 

empresas que apresentavam patrimônio líquido negativo e as 

que formavam monopólio em determinado setor. Após a 

retirada dessas empresas, a amostra passou a ser composta 

por 237 empresas. 

 O conjunto de 237 empresas foi, então, subdividido em 

duas amostras: 50 empresas classificadas como MEPT (fazem 

parte das MM e apareceram pelo menos 1 vez no guia MEPT 

no período de 2004 a 2008) e 187 demais empresas (fazem 

parte das MM, mas não aprecem no guia MEPT em nenhum 

dos anos no período de 2004 a 2008).  

Utilizou-se o teste paramétrico t, conforme a literatura 

recomenda (BRUNI, 2009; SIEGEL e CASTELLAN, 2006). No caso 

das variáveis não apresentarem comportamento normal foi 

utilizado o Teste Não Paramétrico de Médias Wilcoxon-Mann-

Whitney (mais conhecido simplesmente por U de Mann-

Whitney).  

Na análise descritiva das amostras, sempre que possível 

e necessário, as duas amostras foram comparadas, para 

verificar diferenças entre as mesmas. O teste utilizado para tal 

foi o Teste Qui-quadrado que, de acordo com Siegel e 

Castellan (2006), pode ser usado para verificar relação entre 

características de dois grupos independentes. Esse teste 

consiste em uma verificação das diferenças nas proporções 

esperadas e observadas. A interação existirá se as proporções 
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forem significativamente diferentes (SIEGEL e CASTELLAN, 

2006). 

Para o calculo do EVA®, utilizou-se uma fórmula 

alternativa sugerida pelo Professor Kassai (2009) e Kassai e 

Riccio (2004), denominada por Assaf Neto e Lima (2009) de 

―spread do acionista‖, e que torna mais simples o calculo e, 

conseqüentemente, a obtenção dos dados. A fórmula 

consiste no ROE residual (diferença entre ROE e o Custo de 

capital próprio) multiplicado pelo Patrimônio Líquido. A 

dificuldade na obtenção do EVA por meio desta formula 

alternativa está na apuração do Custo de Capital Próprio (Ke) 

que leva em consideração inclusive o índice de risco beta que 

varia de acordo com o setor da empresa. De acordo com 

Damodaram (2004), o Ke pode ser obtido por meio da 

seguinte formula:   

Ke = RF + β x (RM – RF) 
 

Onde: 

Ke = Custo do Capital Próprio, 

β = Medida de risco sistemático do ativo, 

RF = Taxa de retorno dos ativos livre de risco, 

RM =Rentabilidade oferecida pelo mercado em sua 

totalidade. 
 

Ressalte-se que essa fórmula representa uma teoria 

consagrada desenvolvida por William F. Sharpe em 1964 

(rendeu-lhe o Nobel de Economia de 1990), Lintner em 1965 e 

Treynor, em trabalhos não publicados de 1961 e 1962. 

Neste estudo, utilizou-se o CDI como a taxa de 

parâmetro de Mercado, como defendido por Assaf Neto e 

Lima (2009, p.112) e a taxa livre de risco utilizada foi o retorno 

real anual da caderneta de poupança, conforme sugerem 

Minardi e Sanvincenti (2006). O Coeficiente beta (ß) foi 

apurado segundo a classificação de risco de Kassai (2003) 
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Após a obtenção dessas informações e do calculo do 

EVA, foi necessário dividir o resultado obtido, pelo Patrimônio 

Líquido médio a fim de anular as diferenças de tamanho das 

empresas. Esse procedimento também se alinha com o ensino 

de Marion (2009) que afirma que tanto o Ativo como o 

Patrimônio Líquido, utilizados no denominador para cálculo da 

Taxa de Retorno, poderiam ser o médio. Segundo o autor 

(2009, p. 128) ―[...] a razão é que nem o Ativo Final nem o Ativo 

Inicial geraram o resultado, mas a média do Ativo utilizado no 

ano‖.  

4 ANALISE DOS RESULTADOS 

 

Todas as análises dos testes de hipóteses foram 

construídas seguindo a seguinte mesma metodologia, que 

consistiu na eliminação dos outliers, identificados por meio do 

gráfico tipo boxplot, para em seguida aplicar-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov para verificar se a variável possuía 

comportamento de uma distribuição normal. Com base no 

resultado desse teste, escolheu-se o teste estatístico 

apropriado para analisar a diferença de médias, que norteou 

a decisão de rejeitar, ou não, a hipótese nula.      

Inicialmente testou-se o comportamento do indicador 

EVA®:  

Antes de se realizar o teste de hipótese foram 

identificadas e excluídas as empresas  com comportamento 

fora de linha (ver Figura 1). 
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Figura 1 – Gráfico com a distribuição do RROE (EVA®/PL Médio) das duas amostras 

 

A Tabela 1 lista as empresas que foram identificadas 

como outliers e excluídas da análise, para a realização dos 

testes estatísticos de hipóteses envolvendo o RROE (EVA®/PL 

Médio). 

Tabela 1 – Relação dos Outliers RROE (EVA®/PL 

Médio) 

Código no 

gráfico 

(figura 1) 

Empresa 
Procedimento 

adotado 

2 3M 

Excluídas 

temporariamente 

para  análise deste 

indicador 

16 Ampla – CERJ 

48 CELG 

87 CPFL Brasil 

99 Eletrobrás 

157 Metrô 

162 Natura 

166 
Novartis 

Biociências 

170 Oxiteno 

173 Petrobras 

177 
Petroquímica 

União 

200 Semp Toshiba AM 

210 Telefonica 

228 Vale do Rio Doce 

229 VCP 

231 VCP 

234 AES Tietê 

236 MRS 

237 Vicunha 
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Após a retirada dos primeiros outliers, poderiam ser 

encontrados novos ―fora de linha‖, entretanto, optou-se por 

não proceder mais nenhuma retirada de elementos das 

amostras, entendendo-se que os dados mais extremos já 

teriam sido eliminados da análise (ver figura 2). 

 

Figura 2 – Gráfico com a distribuição do RROE (EVA®/PL Médio) das 

duas amostras, após retirada de outliers 

 

A aplicação do teste estatístico teve por objetivo 

verificar se as empresas que priorizam as boas relações com os 

empregados obtêm maior criação de valor (EVA, ou RROE) 

em relação às que não priorizam. Esta hipótese é 

operacionalizada conforme segue:  

H0: o EVA (RROE) das empresas que satisfazem seus 

empregados é o mesmo das empresas que não 

satisfazem. 

H1: o EVA (RROE) das empresas que satisfazem seus 

empregados é maior do que o das empresas que não 

satisfazem. 

Para se decidir sobre qual teste deveria ser usado, foi 

aplicado o teste de normalidade - teste de Kolmogorov-

Smirnov (ver Tabela 2).  
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Tabela 2 – Teste de normalidade para o RROE (EVA®/PL Médio) 

Teste de normalidade  
RROE 

 (EVA®/PL Médio) 

04-08 

N 220 

Parâmetros Normaisa Média ,6501 

 Desvio Padrão  3,00623 

Diferenças extremas Absoluto ,255 

 Positivo ,255 

Negativo -,206 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,782 

Sig. Asymp bicaudal ,000 

 

O teste revela que a variável RROE (EVA®/PL Médio) não 

apresenta comportamento de uma variável com distribuição 

normal, uma vez que apresenta nível de significância inferior a 

1% (α = 0,000). Como decorrência, utilizou-se o Teste U de 

Mann-Whitney.  

O Teste de U de Mann-Whitney é um teste não 

paramétrico que serve para analisar se duas amostras 

independentes foram extraídas de uma mesma população 

(STEVENSON, 1981; BISQUERRA, 2004; BRUNI, 2009; SIEGEL e 

CASTELLAN, 2006).  

Tendo por base as colocações acima, para realizar o 

teste das hipóteses apresentadas acima, foi aplicado o Teste 

U de Mann-Whitney (ver Tabela 3). 

Tabela 3 – RROE (EVA®/PL Médio) das MEPT versus RROE (EVA®/PL Médio) 

das demais 

Estatística descritiva 

EVA 04-08 Nº Média Soma 

 
Melhores 43 108,16 4651,00 

Demais 177 111,07 19659,00 

 Total 220   

Teste U de Mann-Whitney = 0,394 (unicaudal)  
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Apesar das médias serem diferentes, o teste U de Mann-

Whitney não permite rejeitar a hipótese nula de que as duas 

amostras foram extraídas de uma mesma população 

(significância unicaudal de 0,394). Assim, aceita-se que as 

médias não são estatisticamente diferentes.   

O mesmo procedimento estatístico foi adotado para 

testar diferenças do ROA, ROE, EBITDA e RIQUEZA CRIADA das 

duas amostras (Melhores Para Trabalhar e Demais Empresas). 

Ressalte-se que para os indicadores mencionados acima, foi 

constatada a normalidade nas respectivas distribuições. 

Sendo assim, foi aplicado o Teste ―t‖ que consiste em um teste 

paramétrico de diferenças de médias. Antes de analisar o 

resultado do Teste t para igualdade de médias, precisou-se 

analisar o Teste de Levene de igualdade de variâncias. De 

acordo com Bruni (2009), somente depois de verificar se a 

hipótese de igualdade de variância foi aceita ou rejeitada é 

que pode ser dado prosseguimento a analise. A Tabela 1 

apresenta um sumário dos resultados: 

Tabela 1 – Sinopse dos Resultados dos Indicadores Testados 

Indicador 

Melhores para 

Trabalhar 

Demais 

Empresas 

Tipo de 

Distribuição 

Testes Estatísticos 

Significância (α)1 

N Média N Média 

Igualdade 

de 

Variâncias 

de Levene 

Teste ―t‖ de 

diferenças 

de médias 

(unicaudal) 

ROA 47 ,3018 181 ,2802 Normal α= 0,527 α= 0,319 

ROE 47 ,6572 181 ,7072 Normal α= 0,985 α= 0,341 

EBITDA 45 ,7235 177 ,6807 Normal α= 0,589 α= 0,2615 
RIQUEZA 

CRIADA 
35 1,9240 130 1,7870 Normal α= 0,356 α= 0,225 

1Em todos os casos, os testes permitem concluir pela inexistência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias das duas amostras. 
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5 CONCLUSÕES  

O presente estudo teve como objetivo verificar se há 

evidências nos relatórios contábeis que indiquem que tratar 

bem o empregado traz benefícios econômicos à empresa e, 

conseqüentemente, ao acionista. Para tanto, foram 

analisados dois grupos de empresas classificadas pelas revistas 

EXAME e VOCÊ S.A como sendo as Melhores Empresas para se 

Trabalhar (MEPT) e as Melhores e Maiores (MM).  

Com base nos resultados encontrados, conclui-se que as 

demonstrações contábeis das empresas analisadas não 

apresentam indícios de que as empresas que investem na 

satisfação e motivação dos empregados obtêm maiores 

retornos do que as que não priorizam essas questões. 

Verificou-se que esta conclusão foi, invariavelmente, a mesma 

para todos os indicadores avaliados.   

Diferentemente dos achados de Fulmer, Gerhart e Scott 

(2003), este estudo não  permite dizer que há diferenças 

estatisticamente relevantes entre o ROA das empresas listadas 

no ranking de Melhores para se Trabalhar e as demais 

empresas. 

Em relação ao indicador ROE, esta investigação tem 

seus resultados alinhados com os do trabalho de Junqueira, 

Bispo e Calijuri (2007), que também não conseguiram 

encontrar evidências de diferenças relevantes entre a 

rentabilidade, expressa por aquele índice, das MEPT e Demais 

Empresas. Ressalte-se que neste ponto esta investigação 

contradiz o que foi encontrado por Lima e Corrar (2006) 

quando da análise do indicador ROE.  

Evidentemente o resultado dos testes não implica em 

diminuição da importância ou da ênfase que se deve 
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empregar no estudo dos Ativos Intangíveis e em especial do 

Capital Humano. Uma vez que os empregados são também 

stakeholders da empresa. A obtenção de um retorno 

econômico superior é certamente um incentivo aos acionistas, 

mas um nível mais alto de satisfação dos funcionários continua 

sendo desejável mesmo que o resultado econômico 

permaneça o mesmo. Completamente indesejável seria se 

essa satisfação viesse à custa de um desempenho econômico 

inferior. 

 A constatação deste estudo tem quatro possíveis 

explicações, todas elas merecedoras de estudos 

aprofundados para confirmação:  

a)  O estudo pode estar evidenciando a carência de 

mecanismos contábeis de mensuração mais eficazes, 

que possam levar a uma análise objetiva e transparente 

da relevância do fator humano na vida das entidades; 

b)  A ausência de evidencias de relação entre as MEPT e 

os benefícios econômicos, talvez possa ser explicada 

pela Teoria da Legitimidade, onde empresas 

classificadas como MEPT estejam apresentando uma 

imagem para se legitimar perante a sociedade, mas na 

prática não estejam de fato implementando políticas 

profícuas de benefícios e na manutenção de relações 

positivas com os empregados, a ponto destes se 

empenharem de fato numa maior congruência de 

objetivos entre os seus objetivos e os da empresa; 

c)  Outra possibilidade é a de que o modelo de avaliação 

e classificação das MEPT, não esteja captando 

adequadamente o nível de satisfação dos empregados 

com suas empresas, o que não permitiria discriminar 
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com precisão aquelas que de fato são melhores para 

trabalhar das demais, incluindo ruído na análise 

estatística. A título de exemplo dessa possibilidade, 

pode-se questionar, por exemplo, a ausência de uma 

empresa com o conceito e a relevância da Petrobrás, 

na referida lista de MEPT, quando se sabe que há uma 

concorrência acirrada entre os potenciais candidatos 

ao preenchimento de um posto de trabalho naquela 

empresa. 

d)  A ausência de um efeito estatisticamente verificável 

pode ter sido ao menos influenciada pelo desempenho 

diferenciado das empresas consideradas. Quando da 

escolha da amostra, utilizou-se as empresas listadas pela 

revista Exame na publicação ―Maiores e Melhores‖, o 

que de qual quer modo introduz um viés de 

desempenho no universo da pesquisa. Não são 

empresas quaisquer, mas aquelas que já apresentam 

alguma diferenciação de tamanho ou desempenho, 

sendo este segundo item justamente aquele em que se 

quer medir a presença ou não de um efeito causado 

pelo ambiente de trabalho. 

 

 

  



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

 

240 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, Pedro Jorge Martins Borges de. Da capacidade 

empreendedora aos activos intangíveis no processo de criação de 

empresas do conhecimento. Dissertação para obtenção do Grau 

de Mestre em engenharia e Gestão da Tecnologia.  Universidade 

Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico. Lisboa-2003 

 

ANTHONY, Robert N.; GOVINDARAJAN, Vijay. Sistemas de controle 

gerencial. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

ANTUNES, Maria Thereza Pompa; CESAR Ana Maria Roux V. C; PEREZ, 

Gilberto, FORMIGONI, Henrique. Análise Empírica da Percepção dos 

Gestores de Controladoria e de Recursos Humanos sobre a 

Contribuição do Capital Humano para a Criação de Vantagem 

Competitiva em Empresas Brasileiras In: XXXIII Encontro da ANPAD, 

2009, São Paulo. Anais... São Paulo: ENANPAD, 2009. CD-ROM 

 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de 

Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Serviços ao Cidadão. 

Disponível em < 

http://www.bcb.gov.br/pre/portalcidadao/index.asp?idpai=PORTAL

BCB>. Acesso em: 20 de outubro de 2009. 

 

BELKAOUI, Ahmed Riahi. Value added reporting: Lessons for the 

United States. Quorum Books. New York. 1992 

BEUREN, Ilse Maria; BONA PORTON, Rosimere Alves de. Formulação 

de Hipótese e Caracterização de Variáveis em Pesquisa Contábil. 

In:BEUREN, Ilse Maria (Org.). Como Elaborar Trabalhos Monográficos 

em Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2009 p. 98-116. 

 

BISQUERRA, Rafael; SARRIETA, Jorge Castellá e MARTINEZ, 

Freancesco. Introdução à estatística: enfoque informático com 

pacote estatístico SPSS. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

BRUNI, Adriano Leal. SPSS Aplicado à Pesquisa Acadêmica. São 

Paulo 2009. Atlas. 

 

CARVALHO, L. Nelson; LEMES, Sirlei; COSTA, Fabio Moraes da. 

Contabilidade internacional: aplicação das IFRS 2005.1 ed. 3ª 

reimpr.- São Paulo: Atlas 2009. 

 

CRISÓSTOMO ,Vicente Lima; FREIRE , Fátima de Souza, 

VASCONCELLOS, Felipe Cortes de. Responsabilidade Social 

Corporativa, Valor e Desempenho da Empresa Brasileira In: XXXIII 

Encontro da ANPAD, 2009, São Paulo. Anais... São Paulo: ENANPAD, 

2009. CD-ROM. 

 

http://www.bcb.gov.br/pre/portalcidadao/index.asp?idpai=PORTALBCB
http://www.bcb.gov.br/pre/portalcidadao/index.asp?idpai=PORTALBCB


Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

 

241 

DAMODARAN, Aswath. Finanças Corporativas: teoria e prática. 2ed 

– Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

DIAS FILHO, José Maria. In. RIBEIRO FILHO, José Francisco; LOPES, 

Jorge; PEDERNEIRAS, Marcleide  (org). Estudando Teoria da 

Contabilidade. p. 321- 354. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

EDITORA ABRIL S/A. – PORTAL EXAME – Melhores & Maiores. 

Disponível em: <http://mm.portalexame.abril.com.br/>. Acesso em 

15 de Julho de 2009. 

 

EDITORA ABRIL S/A. - GUIA VOCÊ S/A EXAME. As 150 Melhores 

Empresas Para Você Trabalhar. Disponível em < 

http://portalexame.abril.com.br/static/melhoresempresas/>. Acesso 

em: 15 de Julho de 2009.  

 

EUSTACE, C. The intangible Economy Impact and Policy Issues – 

Report of the European High  Level  Expert Group on the Intangible 

Economy. Bruxelas. Direção Geral Empresas da Comissão Européia. 

2000 

 

FULMER, Ingrid Smithey; GERHAT, Barry; SCOTT, Kimberly S. Are the 100 

best better? An empirical investigation of the relationship between 

being a ―Great place to work‖ and firm performance. Personnel 

Psychology, 2003, 56, 965-993. 

 

GARRISON, Ray H.; NOREEN Eric W; BREWER, Peter C. Contabilidade 

gerencial. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

 

GUERREIRO, Reinaldo. Modelo conceitual de sistema de informação 

de gestão econômica: uma contribuição à teoria da comunicação 

da contabilidade. 1990. 260 f.Tese (Doutorado em Ciências 

Contábeis) apresentada à Universidade de São Paulo, USP. São 

Paulo. 1990 

 

JOIA, Luiz Antonio. Medindo o Capital Intelectual. RAE - Revista de 

Administração de Empresas. São Paulo, v. 41 . n. 2, p. 54-63 . 

Abr./Jun. 2001 

 

JUNQUEIRA, Emanuel Rodrigues; BISPO, Jorge de Souza; CALIJURI, 

Mônica Sionara. Melhores empresas para os empregados e retorno 

para o acionista: existe alguma relação? ConTexto, Porto Alegre, v. 

7, n. 12, 2° semestre 2007 

 

KANITZ, Stephen Charles. Controladoria: Teoria e Estudo de Casos. 

São Paulo. Pioneira, 1976 

 

KAPLAN & NORTON. The Balanced Score Card, HBS Press, Boston. 

1996 

 

http://mm.portalexame.abril.com.br/
http://portalexame.abril.com.br/static/melhoresempresas/


Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

 

242 

KASSAI, José Roberto. Parecer do Examinador Externo. Processo de 

qualificação do Projeto de Pesquisa do Mestrando Daniel José 

Cardoso da Silva. UFPE . Recife, 2009. 

 

KASSAI, José Roberto; RICCIO, Edson Luiz. Lucro Gasoso - uma 

Interpretação do Velho EVA In: XXVIII Encontro da ANPAD, 2004, São 

Paulo. Anais???? São Paulo: ENANPAD, 2004. CD-ROM. 

 

KASSAI, José Roberto. Escala Hierárquica de Risco Setorial das 

Empresas Brasileiras. III Congresso USP de Contabilidade.São Paulo 

2003 

 

KASSAI, José Roberto; KASSAI, S. . O que é Lucro Operacional. In: XVI 

Congresso Brasileiro de Contabilidade, 2000, Brasília. Conselho 

Federal de Contabilidade, 2000. 

 

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: 

contabilidade empresarial. 4ed. –São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 14ed. –São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

MARTINS, Eliseu. Contribuição à Avaliação do Ativo Intangível. São 

Paulo, 1972. Tese (Doutorado). Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade São Paulo. 

 

MASLOW, A. H. Motivation and personality. New York, Harper & Row, 

1954. 

McGraw-Hill, 2008. 

 

MINARDI, A. M. A. F.; SANVICENTE, A. Z. ; ARTES, RINALDO. 

Determinação de Rating de Crédito de Unidades de Negócios 

Visando a Estimar o Custo de Capital de Terceiros. In: anais 

EnANPAD 2006, 2006, Salvador. EnANAPD 2006, 2006. 

 

MONOBE, Massanori. Contribuição à Mensuração e Contabilização 

do Goodwill Adquirido. São Paulo, 1986. Tese (Doutorado). 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo. 

 

PADOVEZE, Clovis Luis. Manual de Contabilidade Básica: 

Contabilidade introdutória e intermediária. 7 ed. – São Paulo: Atlas 

2009. 

 

PEREZ, Marcelo Monteiro e FAMÁ, Rubens. Ativos intangíveis e o 

desempenho empresarial. R. Cont. Fin. – USP, São Paulo, n. 40, p. 7 – 

24, Jan./Abr. 2006. 

 

PINTO, Anacleto Laurino; RIBEIRO, Maisa de Souza. O balanço social 

como instrumento de evidenciação de responsabilidade social: Um 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

 

243 

estudo no estado de Santa Catarina. UNEMAT-Sinop. Disponível em 

<www.unemat-

net.br/prof/foto_p_downloads/o_balanco_social.pdf> 

 

SIEGEL, Sidney; CASTELLAN Jr., N. John. Estatística não-paramétrica 

para ciências do comportamento. 2. ed. Porto alegre: Artmed, 2006. 

 

SIMONS, Robert. Performance Measurement & Control Systems for 

Implementing Strategy. New Jersey, Prentice Hall, 1999. 

 

STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. São 

Paulo: Harper & Row: 1981. 

 

TAYLOR, Lance (2004). Reconstructing Macroeconomics. 

Cambridge, MA: Harvard University Press.  

 

TERRA, José Cláudio Cyrineu. Gestão do Conhecimento: o grande 

desafio empresarial. Rio de Janeiro. Elsevier, 2005. 

 

TREVIZAN, M.A.; MENDES, I.A.C.; FÁVERO, N.; MELO, M.R.A. da C. 

Liderança e comunicação no cenário da gestão em enfermagem. 

Rev. latino-am. enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 5, p. 77-82, 

dezembro 1998. 

 

VROOM, V. H. Work and motivation. New York, John Wiley, 1964. 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 30, Agosto de 2013. 

 

 

244 

Resenha: BLAIR, Alasdair. The European Union since 

1945. Cambridge: Pearson, 2010. 

 

 

 Chefe do Departamento de Política e Políticas Públicas 

e Professor do curso de Relações Internacionais Jean Monnet 

da Universidade DeMontfort, em Leicester, Inglaterra, Alasdair 

Blair dedicou parte de sua carreira a pesquisar os fenômenos 

que levaram à formação da União Europeia e o resultado 

pode ser visto nesse livro lançado em 2005 e revisto em 2010. 

 

Organizada em quatro partes, a obra relata os eventos 

principais do processo de unificação em ordem cronológica 

com uma primeira parte dedicada à contextualização 

histórica que levou ao inicio do processo. Na segunda parte, o 

autor analisa os cinco períodos do processo com cortes em 

1945 a 1957 quando da formação do primeiro grupo de 

países; 1958 a 1970 quando se decide pela primeira abertura 

à entrada de novos membros e constituição da Comunidade 

Econômica Europeia; 1971 a 1984 com o destaque para a 

atuação da Grã-Bretanha dentro do bloco; 1985 a 1993 onde 

se dá o processo de unificação monetária de parte dos países 

do grupo; e  terminando com o período de 1994 a 2010, onde 

se destaca o processo de enfrentamento da crise e a entrada 

de novos países membros.  

 

Na terceira parte, Blair dedica-se a discutir os limites da 

integração, seja nas áreas da legislação, das instituições 

formadas, seja no âmbito econômico dos acordos e tratados 

assinados.  

 

Por fim, a quarta parte apresenta uma rica base de 

documentos com a descrição dos mesmos, relação de países 

participantes de discussões e assinatura dos mesmos, além de 

informar onde se pode pesquisar a respeito de cada um 

desses documentos. 

 

Sem procurar impor sua visão dos fatos, Blair consegue 

dar uma boa base ao processo histórico da criação do bloco 
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econômico europeu consubstanciado pelos tratados e 

diversos acordos assinados ao longo da trajetória de 

unificação e permitindo ao leitor criar sua própria opinião aos 

entraves e dificuldades que a formação da União Europeia 

enfrentou ao longo de 65 anos sempre contextualizando as 

etapas descritas com os eventos que ocorriam no cenário 

europeu e mundial. 

 

Sua opinião se manifesta de forma mais pungente na 

terceira parte onde deixa de lado o caráter descritivo e 

assume uma postura mais analítca do futuro do processo de 

unificação dos países europeus. Assim, apresenta as 

dificuldades relativas às etapas de unificação jurídica e ao 

aumento do poder transnacional das instituições que regem a 

União Europeia.  

 

Em adição aos dados e documentos apresentados, Blair 

ainda apresenta um apêndice com endereços e locais para 

maiores pesquisas documentais e de dados relativos ao 

assunto, fornecendo caminhos para quem desejar se 

aprofundar no assunto. 

 

Ao nos defrontarmos com um cenário de incertezas e 

crises que assolam o grupo de países do continente europeu 

no inicio deste século XXI, o livro disponibiliza informações 

organizadas e bem documentadas para quem se interessar 

em entender o que foi o processo de formação da União 

Europeia e ainda permite ao leitor, ir mais a fundo na sua 

busca de entendimento sobre as possíveis causas dos 

problemas enfrentados pelo processo de integração. 

 

Entre tais problemas, as questões relativas à ampliação 

do numero de países membros com a absorção dos antigos 

membros do Pacto de Varsóvia, ganham destaque, bem 

como a análise das mudanças necessárias ao bloco para que 

possa melhorar seu desempenho econômico frente ao 

processo de Globalização. Particularmente, em relação à 

abertura de mercados e desregulamentação dos mesmos. 

Nesse sentido, Blair procura esmiuçar as mudanças propostas 

nos últimos tratados assinados no século XXI pelos países do 
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grupo e como tais tratados têm sido recebidos pela 

população dos países em questão. 

 

Alasdair Blair, diferentemente de outros autores, não 

apresenta receituários ou soluções para os problemas que o 

bloco europeu enfrenta, mas descreve as tentativas de 

enfrentamento que esses países têm buscado adotar. Desse 

modo, procura não influenciar o leitor mas antes, fornecer-lhe 

informações para que possa elaborar a sua própria visão em 

relação ao futuro do bloco econômico europeu. 

 

Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli 

Mestra e Doutoranda em História Econômica pela USP 
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